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Estimados clientes
É o momento de voltar a sonhar, o momento de deixar voar a imaginação, 
fazer planos, procurar lugares novos nos quais pode viver experiências 
únicas, lugares onde se pode perder e quebrar com a rotina… E se é 
o seu momento de viajar, nós, na SOLTOUR, queremos acompanhá-lo, 
como sempre, nesta nova aventura. Para isso, criamos uma oferta de 
viagens de férias em 2016 feita à sua medida e do seu acompanhante. 
Uma proposta com a qual poderá planear cada dia das suas férias 
convertendo-as em algo realmente inesquecível.
Depois de meses de trabalho, toda a equipa da SOLTOUR apresenta-lhe 
a edição do catálogo de férias 2016. Tratam-se de uns guias completos, 
elaborados com cuidado, onde  poderá encontrar tudo o que necessita 
para fazer com que os seus sonhos de viagem se tornem realidade para 
celebrar a sua festa de casamento, o seu aniversário, a lua de mel ou, 
simplemente, para desfrutar em casal.
Na SOLTOUR temos planos para dois. Mergulhe nestas páginas e 
descubra todo o leque de possibilidades que lhe oferece este 2016, 
um ano carregado de propostas, destinos mágicos, experiências 
personalizadas, aventuras sem limites e alojamentos para todos os 
gostos e necessidades.
Tudo, com novas vantagens e pacotes especiais de férias que lhe 
permitem realizar a viagem que sempre desejou, sem renunciar a nada, 
com preços ajustados a cada orçamento. E, por conseguinte, sempre 
com a garantia de qualidade SOLTOUR.
Entre num mundo novo de aventuras e comece hoje mesmo a dar forma 
ao seu plano de férias ideal. Recorde-se que todos, na equipa da Soltour, 
estamos à sua inteira disposição na sua agência de viagens de referência 
para que possa personalizar a sua viagem e encerrar todos os detalhes 
de uma forma cuidada, segura e económica.
Porque merecem o melhor, sejam bem-vindos à SOLTOUR 2016. 
Feliz viagem. Felizes férias. Felizes sempre.

Javier Castillo
Director Geral da Soltour

A nossa oferta de destinos 
para a nova temporada

BALEARES

CARAÍBAS

CANÁRIAS

ESPANHA&EUROPA
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Uma grande organizaçao para o éxito das suas viagens
Com mais de trinta anos a gerir  viagens e férias,  

a  SOLTOUR é hoje uma sólida referência a nível internacional. 

A confiança depositada, ano após ano, por milhões de viajantes é 

a nossa melhor GARANTIA



A Lua de Mel representa uma das recordações mais vívidas da nossa 
memória durante toda la vida, a viagem ansiada, imaginada, estudada 
para partilhar os melhores momentos e desenhar projectos futuros. A 
Lua de Mel é sentimento e com o sentimento, um mar de sensações por 
descobrir juntos. Por isso, a escolha do destino é fundamental. Na SOLTOUR, 
cuidamos ao máximo a nossa programação para os noivos e pomos à vossa 
disposição os mais surpreendentes lugares e recantos das Caraíbas, Canárias 

e Baleares. Com SOLTOUR encontrará um amplo leque de possibilidades e 
facilidades, num dos maiores e mais ambiciosos catálogos dedicados a Luas 
de Mel. Poderá eleger entre os  lugares mais mágicos, mais relaxantes, mais 
atractivos, mais exclusivos. Poderá selecionar os mais exigentes serviços, 
oferecendo esses detalhes que consigam elevar o umbral dos momentos 
especiais. Porque uma coisa é estar bem, outra é passar de forma fenomenal 
e outra… partilhar a experiência  da felicidade.

Voar em Classe Business
Consultem as tarifas de classe business para os trajectos que vos inte-
ressa para que possam desfrutar melhor da viagem desde o primeiro 
momento.

Encontrem os melhores preços na nossa web soltour.pt 
Para facilitar a selecção das vossas viagens e férias, a página web da 
SOLTOUR tem um design de última geração de fácil manuseamento, in-
tuitivo, funcional e adaptado a todos os dispositivos e sistemas.  Poderão 
realizar orçamentos on-line e depois formalizá-los na vossa agência de 
viagens. O preço mantêm-se durante 24 horas (sujeito a disponibilidade 
dos serviços orçamentados). Também lhes  ofrecemos  a possibilidade de 
confirmar o horário dos voos antes da saída, introduzindo simplesmente 
o localizador da reserva.

Excursões
Para a vossa comodidade e melhor planificação,  a SOLTOUR  ofere-
ce-lhes a possibilidade de contratar na  agência de viagens algumas 
excursões no destino. Também podem contratá-las à chegada.

Assistência no aeroporto
Nas viagens às Caraíbas podem fazer o check-in diretamente com a 
Companhia Aérea, sem necessidade de passar préviamente no balcão 
da Soltour. No entanto, perante qualquer eventualidade, a  SOLTOUR 
dispõe de um balcão de atendimento no aeroporto de Lisboa e Madrid 
para o atender no caso de ter  qualquer dúvida ou necessidade que 
possa surgir.  

Seguro de viagem 
Em todos os pacotes de férias da SOLTOUR está incluído um seguro de 
viagem das seguradoras ASTES (Baleares e Canárias) e MAPFRE (Caraí-
bas). Colocamos à vossa disposição, se o desejarem, a possibilidade de 
ampliar as coberturas  de acordo com a opção que mais lhes convenha.

Bilhete dos passageiros 
A agência de viagens poderá enviar-lhes  a documentação da viagem 
contratada por e-mail. Para sua segurança e conhecimento, no voucher 
do passageiro aparecem especificados todos os serviços contratados, o 
contacto da vossa agência de viagens, o contacto do representante de 
SOLTOUR no destino para onde viaja e o contacto do seguro.

Noite anterior ao voo
Nas viagens às Caraíbas e para facilitar a ligação com os voos transat-
lânticos, a SOLTOUR dá-lhes a possibilidade de se alojar num hotel 
próximo do aeroporto Madrid-Barajas por um preço especial. O transfer 
aeroporto-hotel-aeroporto está incluído na mesma tarifa. 

Carro de aluguer
Em Baleares e Canárias, SOLTOUR dá-lhes a possibilidade de usufruir de 
uma viagem ao vosso gosto, podendo levantar e entrehgar o carro de 
aluguer no aeroporto, aquando a vossa chegada e no fim da estadia no 
destino escolhido.

Assistência à chegada
Os clientes que viajam com um pacote de férias (voo+transfers+hotel) 
são recebidos no aeroporto do destino. Nas viagens às Caraíbas serão 
acompanhados durante o transfer ao hotel.

Transfers privados 

Colocamos à vossa disposição a possibilidade de contratar um transfer 
privado desde o aeroporto ao hotel e viceversa.
Consultem suplemento.
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Uma Lua de Mel Especial
Todos os hotéis seleccionados para este catálogo oferecem Vantagens 
Exlusivas para que desfrutem ao máximo da vossa estadia. 
Algumas Vantagens são: 
• Quarto superior
• Garrafa de espumante
• Cesto de fruta
• Jantar romântico
• Descontos em tratamentos de SPA, etc.... 
Consultem em cada hotel as Vantagens Exclusivas que oferecem.



Vantagens & Serviços
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LuaUma Mel
perfeita

de
Os Hotéis Bahia Principe oferecem uma  infinidade 
de atenções e serviços para desfrutar de uma Lua de 
Mel única. Estas são algumas das mais destacadas. 
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Atenção Preferencial
Desfrutarão do serviço de check-in privado à 
chegada e a possibilidade de deixar o quarto 

mais tarde no día de saída (late check out). 
Sujeito a disponibilidade.

Cesto de frutas, 
Garrafa de bebida típica e 

Decoração Especial
À vossa chegada ao hotel, encontrarão 

o quarto decorado com um toque 
romântico, um cesto de frutas para repor 

forças após a viagem e uma garrafa de 
bebida típica local para brindar.

Abertura noturna
Todas as noites, ao chegar ao quarto, vão 
encontrá-lo perfeito. E com um saboroso 

detalhe para terminar o vosso dia.

Wifi e Cofre
Durante a estadia terão incuído o serviço WIFI 

no vosso quarto e cofre para guardar os vossos  
pertences.

Quarto Superior
A maioria dos  hotéis contam com Quartos 
Superiores, nos quais ficarão alojados para 

vosso maior conforto. 

Pequeno-Almoço 
Nupcial

Queremos que a vossa estadia comece da melhor 
forma... e não há melhor maneira que começar com 

um pequeno-almoço completo e relaxado no quarto.

Sessão de fotos
Oferta de uma sessão de fotos para 

que sigam vivendo a experiência 
da vossa Lua de Mel com as 

melhores imagens.

Voucher Presente
Oferecemos estes Vouchers Especiais até

 500 dólares nas Caraíbas e até 200 € 
nas  Baleares e Canárias, para que durante a 

vossa  estadia no hotel, tenham a possibilidade 
de beneficiar de grandes descontos em consumo 

nas lojas, SPA, Fotografía, Excursões, etc... Favor 
consultar  em cada hotel as  condições. 

Os Vouchers Presente são válidos para saídas de 
1 de Maio 2016  a 31 Outubro de 2016.  Estadia 
mínima de 7 noites. Estas vantagens aplicam-se 

por quarto, não têm qualquer valor monetário ou 
comercial, são intransferíveis e não reembolsáveis. 

O “Voucher Presente” não se pode trocar por 
dinheiro. 

Mais informação em www.soltour.pt.

Jantares ilimitados
Poderão jantar em qualquer restaurante 

de especialidades durante todas as noites 
da vossa estadia.  Escolham uma noite, a 
mais especial e poderão torná-la a mais 

romântica. 

Excursão
Em cada destino incluimos uma 

visita a um dos lugares mais típicos 
e conhecidos da zona onde estão 

alojados

Consultem as vantagens que  
correspondem ao hotel seleccionado.
Estas Vantagens são válidas exclusivamente 
para as reservas efectuadas com o produto 
“Especial Lua de Mel” e para viagens 
compreendidas entre  1 de Janeiro e  31 de 
Dezembro de 2016. 
Imprescindível apresentar no destino, 
licença matrimonial inferior a 2 meses.
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É um prazer  sentir que tudo é perfeito, que a harmonía da natureza se aliou com o mundo e que cada recanto se con-
verte num marco idílico de  momentos sempre sonhados… As Caraíbas são vistas como o paraíso desejado, um lugar 
mágico em que tudo é possível, onde o tempo corre ao ritmo dos batimentos do coração e as  promessas de amor eterno 
se tornam realidade.

Amanhecer num abraço contemplando as suas águas cristalinas, deitados nas finíssimas areias das suas praias, banha-
dos pela luz imensa desse sol tão suave, tão distinto… Acordar  todas as  manhãs num beijo de sabores únicos, atrever-se 
a descobrir os seus lugares mais secretos, destapar a sua memória, recrear a sua história, caminhar entre ruinas mayas, 
dormir debaixo das estrelas de um céu infinito.

México e a sua extraordinária Riviera Maya; República Dominicana, com a beleza das praias de Punta Cana, La Romana, 
Samaná ou Playa Grande; a espetacular Jamaica, rainha da multiculturalidade e com o ritmo mais auténtico das Caraí-
bas… Todos e cada um dos destinos que formam este paraíso de relax oferecem um mar de possibilidades para viver 
aventuras inesquecíveis a dois.

Aventurar-se nas suas paisagens selvagens de uma beleza extraordinária, relaxarem em qualquer das suas praias 
banhadas pelas águas cristalinas de azuis infinitos, mergulhar na sua história conhecendo as  suas raízes, saboreando a 
sua gastronomia, acariciando a sua cultura… Explorar a sua essência, misturar-se com a sua gente. Em definitivo, viver 
sem limites momentos especiais com quem mais quer a seu lado. 

As Caraíbas são uma paleta de mil formas e cores distintas com a qual irão pintar as recordações mais charmosas  e 
gravá-las para sempre na  memória dos dois. A melhor forma de se amarem, o passaporte para se deixarem levar pelos 
prazeres mais requintados da vida, o guía da felicidade absoluta.

Caraíbas
Um compromisso  
       com a felicidade
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24 horas
Tudo Incluído

Cocktail de boas vindas.

Todas as comidas, snacks e bebidas dentro do hotel 
(restaurantes até às 22.30 horas e bares até às 23.00 
horas). 

Snacks as 24 horas.

Jantares ilimitados nos variados restaurantes 
de especialidades (com reserva e sujeito a 
disponibilidade).  
Obrigatório calças compridas para os cavalheiros ao jantar.

Minibar (reposição diária de água, sumos e cervejas). 
Os hoteis Don Pablo Collection contam também 
com reposição cada dois días de mini-garrafinhas de 
bebidas alcoólicas.

Wifi e Cofre (no quarto).

Vinho da casa às refeições.

Bebidas nacionais e selecção de marcas internacionais 
até às 23 horas em todos os bares do hotel. A partir das 
23 horas o “Tudo Incluído” continua em alguns bares  
e na discoteca do “Pueblo Principe” (do próprio hotel 
na Rep. Dominicana e Jamaica) ou da  “Hacienda Doña 
Isabel” (no México). Primeiras marcas com custo. 

Programa de atividades e desportos não motorizados. 
Uma hora diária e com reserva. 

Uso do ginásio.

Aulas de dança, musculação e aeróbica.

Uma aula de iniciação ao mergulho,  na piscina. 

Programa de animação e shows noturnos.

Espreguiçadeiras e toalhas na piscina e praia. 

Entrada e bebidas na discoteca.

Entrada no Casino (na República Dominicana e México).

 1 Hora grátis por dia de Wifi Premium no Lobby 
(excepto Hotéis Don Pablo Collection que oferecem Wifi 
24 horas).
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Club Golden  
e Club Hacienda

O Club Golden e o Club Hacienda representam a máxima exclu-
sividade dentro dos hoteis Grand Bahia Principe. Os hóspedes 
Golden e Hacienda serão distinguidos com pulseiras de outra cor 
como referência de especial atenção e desfrutarão das seguintes 
atenções e serviços:

CLUB GOLDEN CLUB HACIENDA

Complexo
Bahia

Principe 
Bavaro

Grand
Bahia

Principe  
La Romana

Grand
Bahia

Principe  
El Portillo

Grand
Bahia

Principe  
Cayacoa

Grand
Bahia

Principe  
Coba

Grand
Bahia

Principe  
Jamaica

Complexo
Bahia

Principe  
Bavaro

Grand
Bahia

Principe  
Tulum

Grand
Bahia

Principe   
Jamaica

Quarto Junior 
Suite Sup.

Junior 
Suite Sup.

Junior 
Suite Sup.

Junior 
Suite Sup.

Junior 
Suite Sup.

Junior 
Suite Sup.

Junior 
Suite Sup.

Superior ou  
Jr. Suite Sup.

Junior 
Suite Sup.

Recepção própria 

Casa Club privada com acesso a imprensa e 
internet

Serviço de quartos 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h

Uso de roupões e chinelos

Toalhas de piscina e praia  
(no quarto no 1º dia)

20% de desconto nos serviços do BAHIA SPA

Acesso às restantes zonas comuns do 
complexo*

Linha telefónica privada de atendimento ao 
cliente

Piscina propria

Restaurante proprio
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(*) Excepto resto dos Clubes e Hotéis Don Pablo Collection



México
o colorido da vida
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Dar cor à vida, encher-se de recordações inapagáveis, enamorar-se uma e 
outra vez com o vai e vem das ondas das Caraíbas… México é um paraíso 
repleto de vitalidade, energia mágica e extraordinária natureza onde as 
raízes das civilizações levam-no diretamente às praias mais desejadas do 
mundo.

País único pela sua cultura ancestral, o seu assombroso património e a 
alegria das suas gentes convidam-o a entrar nas ruinas de outros tempos, 
para um passeio inesquecível pelo passado desde a deliciosa calma do 
presente, envolto em algodões e banhado pelas águas cristalinas de um 
mar de profundos azuis turquesa.

A eterna península de Yucatán e a sua vibrante Riviera Maya abrem-se ao 
visitante como uma porta aos prazeres mais requintados. A sua paisagem 
de sensualidade esmagadora, as suas praias idilicas  e  seus excepcionais 

serviços compõem um destino perfeito para desfrutar em casal de uns días 
longe de tudo, abraçados por um leque de cores, aromas e sabores que 
propoem esta terra.

Tulum, a sua famosa cidade amuralhada sobre a costa, com as suas ruinas e o 
seu ambiente sempre  animado; Cancún, cheio de vida, cor e festa;  rodeado 
por uma selva virgem … E o mar das Caraíbas beijando as finíssimas areias 
brancas das suas praias fazem desta zona do México um autêntico oásis de 
paz e harmonía permanente.

México é pura vida, uma aventura interminável, um mundo de emoções que 
só é possível entender ingressando nas suas cidades, nas suas povoações, 
nas suas paragens enigmáticas… México é uma viagem à essência do 
importante, à maravilha dos pequenos prazeres, ao mistério das coisas… 
Um lugar para enamorar-se perdidamente. Uma e outra vez.
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As ruinas maias de Tulum
Para além dos seus milhares de anos de história, as ruinas mayas estão localizadas num marco incomparável que têm como 
protagonista uma das praias mais bonitas e azuis da Riviera Maya. Em Tulum pode reviver a cultura maya entrando nos costumes e 
rituais que este fascinante enclave alberga. Tulum é um lugar incrivelmente  mágico numa localização perfeita.

Biosfera de Sian Ka´an 
Perfeitamente ligado a um dos pontos mais destacados da Riviera Maya, a excursão à Biosfera de Sian Ka´an é uma experiência 
magnífica, repleta de cor e vitalidade. Localizada numa impressionante reserva natural, Sian Ka´an reúne o melhor da flora tropical, 
com águas turquesas e impressionantes manglares, assim como uma diversidade única de espécies locais cuja riqueza não pode 
ver-se noutro lugar do planeta.

O mistério das grutas submersas
Os amantes de mergulho encontrarão na Riviera Maya alguns dos locais mais impressionantes e originais do mundo. Mergulhar 
nas águas das Caraíbas converte-se em algo diferente e apaixonante. Nenhum outro lugar oferece rotas de mergulho por lagos 
subterrâneos, umas grutas submersas que chegam a alcançar uma profundidade insólita. Mergulhar no Cenote Dos Ojos ou na 
Cueva de los Murciélagos é certamente uma das experiências mais impactantes da Riviera Maya.

Todo o sabor e muita tequila 
Para viver o México mais autêntico a Riviera Maya convida-o a entregar-se aos prazeres que a sua deliciosa e variada gastronomia 
oferece. Este belo destino, além de oferecer-lhe uma férias distintas é o berço da melhor tequila e de ricas especialidades culinárias 
que marcarão um antes e um depois no seu paladar. Na Península de Yucatán, onde descansa a Riviera Maya, poderá provar 
iguarias únicas como os papadzules, a cochinita pibil ou um guacamole de sobresaliente, e tudo regado com as melhores tequilas 
que se pode experimentar.

Artesanato local
A história mais ancestral de México está perfeitamnete visível no seu artesanato local, riquissimo e repleto de cores que, por nada, 
deve faltar na sua mala. Seja no mercadinho local ou nas zonas comerciaias de referência no destino - como a Hacienda Doña 
Isabel - a compra de artesanato local é um must na Riviera Maya. Aquí poderá adquirir os sombreros mexicanos para homem e 
senhora, peças únicas de prata e sarapes de cores únicos e naturais.

Viver as jóias do mar das Caraíbas
Mesmo que no  México  possa viver a natureza na sua máxima expressão, em qualquer ponto da sua área costeira, na Riviera Maya 
pode conhecer em detalhe todo o potencial do fundo marinho da Península de Yucatán com os seus peixes coloridos e os seus 
corais únicos, e a sua abundante fauna terrestre. Entre os parques naturais mais cool das Caraíbas se destacam o Parque Xcaret, o 
Xplor e o Parque Xel - ha.
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Grand Bahia Principe TULUM
 Piscinas: 3  Rtes. à la carte: 3  
 Buffet: 1   Beach Restaurant: 1
 Bares: 6   SPA   Ginásio 
  Mini Club.

Luxury  Bahia Principe AKUMAL  
Don Pablo Collection

 Piscinas: 3  Rtes. à la carte: 4 
 Buffet: 1   Pool Restaurant: 1 
 Beach Restaurant: 1  Bares: 9
 SPA   Ginásio    Mini Club 
 Zona Chill Out

Grand Bahia Principe COBA
 Piscinas: 2  Rtes. à la carte: 6 
 Buffet: 2   Pool Restaurant: 2 
 Bares: 7   SPA   Ginásio  
  Mini Club    Teen’s Club

Luxury Bahia Principe SIAN KA’AN 
Don Pablo Collection

 Piscinas: 4   Rtes. à la carte: 2 
 Buffet: 1   Pool Restaurant: 1 
 Bares: 5  Beach Club: 1 
 SPA    Ginásio

HACIENDA DOÑA ISABEL
  Sports bar  Discoteca  Lojas  
 Casino  Centro Médico  Farmácia

ÁREAS COMUNS
  Lojas Lobby

ZONA DESPORTIVA
 Ténis   Aluger de bicicletas

RIVIERA MAYA GOLF CLUB
 18 buracos   9 buracos ejecutivos 
 Loja Proshop Golf

DOLPHINARIS

BAHIA SCOUTS WATER PARK

CENTRO DE CONVENÇOES
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Bahia Principe
Riviera Maya Resort
Situado em plena Riviera Maia, o Complexo Bahia Principe Riviera Maya está formado por quatro requintados 
hotéis, um dos quais situado em pleno Campo de Golfe. A 60 minutos do aeroporto de Cancún, 30 minutos 
da cosmopolita cidade de Playa del Carmen, e apenas a 20 minutos dos conhecidos vestígios maias de Tulum. 

Uma estudada combinação entre design e paisagem, com impressionantes jardins que submergem o cliente na 
exótica vegetação tropical e, no meio de tanta beleza, a indescritível riqueza cultural e arqueológica do mundo 
maia. 

Descubra a diversidade que oferece este majestoso Complexo, que conta com um extenso leque de serviços e 
instalações, actividades desportivas e uma requintada restauração em qualquer dos seus numerosos restaurantes, 
onde os nossos chefs satisfarão as expectativas dos paladares mais exigentes.

4 fantásticos SPA, numerosas piscinas em forma de lago, amplos solários, campos de ténis, campos desportivos, 
ginásios e um incrível Campo de Golfe: O Riviera Maya Golf Club, desenhado pelo famoso Robert Trent Jones 
II, com 18 buracos longos e 9 executivos com lagos, poços e a luxuriante presença da selva maia. Os clientes 
usufruirão de descontos no green fee. Escolha a forma de se divertir com os nossos programas de animação, 
concebidos para todas as idades e para os mais variados gostos.

Uma oferta única que se completa com a “Hacienda Doña Isabel”, um amplo centro comercial e de ócio, com 
tudo o que é necessário para as suas férias e onde a noite parece não ter fim. (Transporte interno para deslocar-se 
dentro do Resort). 

Riviera Maya - México
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RIVIERA MAYA · MÉXICO

Grand Bahia Principe Coba

Rodeado da exuberante vegetação caribenha, ao lado de 
uma das praias mais sugestivas da Riviera Maya, é um lugar 
óptimo para umas férias inesquecíveis. As suas preciosas 
vilas com os seus espaçosos quartos onde o luxo, o conforto 
e as atenções destacam-se pelo seu requinte. Piscinas em 
forma de lago, campo de golf de 18 buracos, tratamentos 
de beleza, desportos ao ar livre, recomendada carta 
gastronómica e os locais de ócio da Hacienda Doña Isabel 
completam uma oferta realmente ambiciosa.

QUARTOS 1.080 Junior Suite Superior · Zona de estar 
com sofá-cama · Casa de banho completa com banheira 
de hidromassagem e secador de cabelo · Ar condiciona-
do · Ventilador de tecto · Telefone · TV plasma via satélite 
· Minibar · Cafeteira · Cofre · Tábua de engomar · Terraço 
· Wifi.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 2 piscinas em forma de 
lago · 4 jacuzzis · Grande solário e jardins com guarda sol 
e cadeiras · Serviço de toalhas na piscina e praia · BAHIA 
SPA (com custo) · Ginásio · 5 courts de ténis · Bicicletas · 
Centro de actividades aquáticas · Discoteca e Casino (na 
Hacienda Doña Isabel) · Anfiteatro para animação · Cam-
po de golf (com descontos especiais) · 1 hora grátis por 
dia de Wifi Premium no lobby · 2 restaurantes buffet · 6 
restaurantes de especialidades · 2 restaurantes de piscina 
· 7 bares. 

MAIS INFORMAÇÃO Club Golden: pág 11. / Sistema 
Tudo Incluído: pág 10. 

 Check-in privado.
 Quarto com decoração especial à chegada.
 Cesto de frutas e garrafa de bebida tipica.
 Presente surpresa.
 1 pequeno-almoço nupcial no quarto (com reserva).
 Abertura de cama com Bombons.
 Cofre e Wifi no quarto.
 Jantares ilimitadas nos restaurantes de especialida- 

 des (com reserva e sujeito a disponibilidade).
 Jantar romântico com espumante (com reserva e  

 como complemento de um dos jantares nos 
 restaurantes de especialidades).
 Alojamento no Club Golden (em Junior Suite  

 Superior).
 Excursão “Descobre Tulúm” (meio dia).
 Último dia possibilidade de manter o quarto até às  

 15.00 hrs (com reserva e sujeito a disponibilidade).

16

Vantagens

QUARTO CLUB  GOLDEN

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial de Lisboa (para determinadas saídas de Outubro) 
em tarifa básica, estadia no hotel em quarto duplo Club Golden, transfers aeroporto-hotel-aeroporto, seguro 
de viagem básico, taxas de aeroporto (154 €), Vantagens e Voucher Presente. Preços válidos para reservas 
efectuadas atè 31/01/2016. Consulte preços em www.soltour.pt

1.254€

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

DESDE
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VINHOS À LA CARTE 
(consumo mínimo 60 $)

SESSÃO FOTOGRAFICA
(consumo mínimo 100 $)

LOJAS LOBBY
(consumo mínimo 120 $)

EXCURSÕES 
(consumo mínimo 200 $)

LAVANDARIA   
(consumo mínimo 40 $)

TRATAMENTOS SPA  
(consumo mínimo 100 $)

JANTAR ROMÂNTICO 
PRIVADO

Voucher Presente 
 de 400 $ por casal

Válido para saídas de 1 Maio a 
31 Outubro 2016

BEBIDAS Premium - 30 $ 
- 40 $ 

- 40 $ 

- 40 $ 

- 60 $ 

- 60 $ 

- 100 $ 

- 30 $ 



RIVIERA MAYA · MÉXICO

Grand Bahia Principe Tulum

No coração cultural e natural por excelência da Riviera Maya, 
este magnífico hotel, de design integrado e sustentável, 
descansa sobre a areia de uma das praias mais desejadas 
do planeta, de cristalinas águas e brancos areais. Além dos 
seus exclusivos serviços e atenções, é o destino perfeito 
para visitar os vestígios da milenária cultura maia e disfrutar 
dos caprichos da exuberante natureza no seu ambiente. Na 
sua grande oferta desportiva destaca-se um dos melhores 
campos de golf do México.

QUARTOS 162 quartos Superiores · 816 Junior Suite 
Superior (as Junior Suite Superior com banheira de hi-
dromassagem e zona de estar com sofá-cama) · Casa de 
banho completa con secador de cabelo · Ar condiciona-
do · Ventilador de tecto · Telefone · TV plasma via satélite 
· Minibar · Cafeteira · Cofre · Tábua de engomar · Terraço 
· Wifi. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 3 piscinas (2 delas de relax 
com jacuzzi) · 3 jacuzzis · Grande solário com guarda sol, 
cadeiras e serviço de toalhas na piscina e na praia · BAHIA 
SPA (com custo) e ginásio · 5 courts de ténis · Bicicletas · 
Centro de actividades aquáticas e de mergulho · Disco-
teca e Casino (na Hacienda Doña Isabel) · Anfiteatro para 
animação · Campo de golf (com descontos especiais) · 
Coreto de casamento · 1 hora grátis por dia de Wifi Pre-
mium no lobby · Delfinario (com custo) · 1 restaurante 
buffet frente ao mar · 3 restaurantes de especialidades · 1 
restaurante de praia · 6 bares. 

MAIS INFORMAÇÃO Club Hacienda: pág 11. / Sistema 
Tudo Incluído: pág 10. 

 Check-in privado.
 Quarto com decoração especial à chegada.
 Cesto de frutas e garrafa de bebida tipica.
 Presente surpresa.
 1 pequeno-almoço nupcial no quarto  (com reserva).
 Abertura de cama com Bombons.
 Cofre e Wifi no quarto.
 Jantares ilimitadas nos restaurantes de especialidades  

 (com reserva e sujeito a disponibilidade).
 Jantar romântico com espumante (com reserva e  

 como complemento de um dos jantares nos 
  restaurantes de especialidades).
 Alojamento no Club Hacienda (em Junior Suite 

 Superior).
 Excursão “Descobre Tulúm” (meio dia).
 Último dia possibilidade de manter o quarto até às  

 15.00 hrs (com reserva e sujeito a disponibilidade).
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Vantagens

QUARTO CLUB HACIENDA

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial de Lisboa (para determinadas saídas de Outu-
bro) em tarifa básica, estadia no hotel em quarto duplo Club Hacienda, transfers aeroporto-hotel-aeroporto, 
seguro de viagem básico, taxas de aeroporto (154 €), Vantagens e Voucher Presente. Preços válidos para 
reservas efectuadas atè 31/01/2016. Consulte preços em www.soltour.pt

1.291€

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

DESDE

BAHIA SPA
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VINHOS À LA CARTE 
(consumo mínimo 60 $)

SESSÃO FOTOGRAFICA
(consumo mínimo 100 $)

LOJAS LOBBY
(consumo mínimo 120 $)

EXCURSÕES 
(consumo mínimo 200 $)

LAVANDARIA   
(consumo mínimo 40 $)

TRATAMENTOS SPA  
(consumo mínimo 100 $)

JANTAR ROMÂNTICO 
PRIVADO

Voucher Presente 
 de 400 $ por casal

Válido para saídas de 1 Maio a 
31 Outubro 2016

BEBIDAS Premium - 30 $ 
- 40 $ 

- 40 $ 

- 40 $ 

- 60 $ 

- 60 $ 

- 100 $ 

- 30 $ 



RIVIERA MAYA · MÉXICO

Luxury Bahia Principe Akumal

Sobre um ambiente de praias paradisíacas, piscinas naturais 
e restos arqueológicos maias, na Riviera mexicana, o Luxury 
Bahia Principe Akumal representa a tradição da qualidade 
turística, certificada oficialmente, graças à excelência da sua 
organização e da sua oferta de serviços, meticuloso cuidado, 
atenção e respeito à sua rica flora e fauna. O luxo da oferta 
gastronómica, as possibilidades de ócio diurno e nocturno, 
de relax e beleza e oferta desportiva, com o seu prestigioso 
campo de golf, colocam-no no topo do turismo mundial.

QUARTOS 630 Junior Suite Superior e 128 Junior Suite 
Deluxe (90 delas com vista mar frontal) · Zona de estar 
com sofá cama · Casa de banho completa com banheira 
de hidromassagem e secador de cabelo · Uso de rou-
pões e chinelos · Menú de almofadas · Ar condicionado 
· Ventilador de tecto · Telefone · TV plasma via satélite · 
Minibar · Cafeteira · Cofre · Tábua de engomar · Terraço · 
Serviço de quartos 24 hrs · Serviço de mordomo (à pe-
dido) · Wifi. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 3 piscinas (1 tipo lago, 1 de 
actividades e 1 infinity) · Varios jacuzzis · Grande solário 
com guarda sol, cadeiras e toalhas na piscina e praia · 
BAHIA SPA (com custo) e ginásio · 5 courts de ténis · Bi-
cicletas · Centro de actividades aquáticas e de mergulho 
· Discoteca e Casino (na Hacienda Doña Isabel) · Anfi-
teatro para animação · Campo de golf (com descontos 
especiais) · Wifi nas zonas comuns (grátis) · 1 restaurante 
buffet · 4 restaurantes de especialidades · 1 restaurante 
de piscina e 1 de praia · 9 bares · Zona Chill-out · Acesso 
as restantes instalações do Complexo. 

MAIS INFORMAÇÃO Sistema Tudo Incluído: pág 10.

 Check-in privado.
 Quarto com decoração especial à chegada.
 Cesto de frutas e garrafa de bebida tipica.
 Presente surpresa.
 1 massagem por casal (de 50 minutos) no Bahia SPA.
 1 pequeno-almoço nupcial no quarto (com reserva).
 Abertura de cama com Bombons.
 Cofre e Wifi no quarto.
 Jantares ilimitadas nos restaurantes de especialida- 

 des (com reserva e sujeito a disponibilidade).
 Jantar romântico com espumante (com reserva e  

 como complemento de um dos jantares nos 
  restaurantes de especialidades).
 Sessão de fotos profissional e CD com 10 fotos.
 Alojamento em Junior Suite Sup. Vista Mar Frontal.
 Excursão “Descobre Tulúm” (meio dia).
 Último dia possibilidade de manter o quarto até às 

 15.00 hrs (com reserva e sujeito a disponibilidade).

20

DON PABLO COLLECTION

Vantagens

QUARTO JUNIOR SUITE SUPERIOR VISTA MAR FRONTAL

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial de Lisboa (para determinadas saídas de Outubro) 
em tarifa básica, estadia no hotel em quarto duplo Junior Suite Superior vista mar frontal, transfers aeropor-
to-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico, taxas de aeroporto (154 €), Vantagens e Voucher Presente. 
Preços válidos para reservas efectuadas atè 31/01/2016. Consulte preços em www.soltour.pt

1.509€

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

DESDE
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VINHOS À LA CARTE 
(consumo mínimo 90 $)

LOJAS LOBBY
(consumo mínimo 200 $)

EXCURSÕES 
(consumo mínimo 240 $)

LAVANDARIA   
(consumo mínimo 50 $)

TRATAMENTOS SPA  
(consumo mínimo 120 $)

JANTAR ROMÂNTICO 
PRIVADO

Voucher Presente 
 de 500 $ por casal

Válido para saídas de 1 Maio a 
31 Outubro 2016

BEBIDAS Premium - 50 $ 
- 50 $ 

- 40 $ 

- 80 $ 

- 120 $ 

- 120 $ 

- 40 $ 



RIVIERA MAYA · MÉXICO

Luxury Bahia Principe Sian Ka’an

O exemplo que melhor descreve a celestial alma caribenha, 
daí o seu nome, Sian Ka’an: A origem do céu, em 
representação dos antigos residentes maias. As suas linhas e 
decoração minimalista culminam a perfeição na efervescência 
selvática da Riviera Maya e as iridescentes águas que a 
banham. Esta jóia do wellness internacional, referência turística 
da Riviera mexicana, reúne todos os requisitos para podermos 
mergulhar nos mais cuidados prazeres dos paraísos 
caribenhos.

QUARTOS 252 Junior Suites e 168 Junior Suites Superior 
(das quais 56 são com jacuzzi duplo no jardím e 56 com 
jacuzzi duplo no terraço superior) · Zona de estar · Casa de 
banho completa com duche e secador de cabelo · Uso de 
roupões e chinelos · Menú de almofadas · Ar condicionado 
· Ventilador · Telefone · TV plasma via satélite · Cafeteira · Mi-
nibar · Cofre · Tábua de engomar · Terraço/varanda · Serviço 
de quartos 24 hrs · Serviço de mordomo (à pedido) · Wifi.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 4 piscinas · Solário com 
chapeús de sol e espreguiçadeiras · Serviço de toalhas na 
piscina e praia · BAHIA SPA (com custo) · Campo de Golf 
(com descontos especiais) · Transporte a praia e as restan-
tes instalaçoes do Complexo (segundo horarios estabele-
cidos) · Wifi nas zonas comuns (grátis) · No Complexo: 5 
courts de ténis · Bicicletas · Ginásio · Discoteca e Casino (na 
Hacienda Doña Isabel) · Anfiteatro para animação · Centro 
de actividades aquáticas · Beach Club exclusivo (no Grand 
Bahia Principe Tulum) · 1 restaurante buffet internacional · 
2 restaurantes de especialidades · 1 restaurante na piscina 
· 5 bares · Acesso as restantes instalações do Complexo. 

MAIS INFORMAÇÃO Sistema Tudo Incluído: pág 10. 

CARACTERÍSTICAS Hotel para maiores de 18 anos.

 Check-in privado.
 Quarto com decoração especial à chegada.
 Cesto de frutas e garrafa de bebida tipica.
 Presente surpresa.
 1 Massagem por casal (de 50 minutos) no Bahia SPA.
 1 pequeno-almoço nupcial no quarto (com reserva).
 Abertura de cama com Bombons.
 Cofre e Wifi no quarto.
 Jantares ilimitadas nos Rtes de especialidades (com  

 reserva e sujeito a dis ponibilidade).
 Jantar romântico com espumante (com reserva e  

 como complemento de um dos jantares nos 
  restaurantes de especialidades).
 Sessão de fotos profissional e CD com 10 fotos.
 Alojamento em Junior Suite Superior Penthouse ou  

 Jardím.
 Excursão “Descobre Tulúm” (meio dia).
 Último dia possibilidade de manter o quarto até às 

 15.00 hrs (com reserva e sujeito a disponibilidade).

22

DON PABLO COLLECTION

Vantagens

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial de Lisboa (para determinadas saídas de Outubro) 
em tarifa básica, estadia no hotel em quarto duplo Jr. Suite Superior Penthouse ou Jardím, transfers aeropor-
to-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico, taxas de aeroporto (154 €), Vantagens e Voucher Presente. 
Preços válidos para reservas efectuadas atè 31/01/2016. Consulte preços em www.soltour.pt

QUARTO JUNIOR SUITE SUPERIOR JARDÍM

1.455€

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

DESDE
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QUARTO JUNIOR SUITE SUPERIOR PENTHOUSE

VINHOS À LA CARTE 
(consumo mínimo 90 $)

LOJAS LOBBY
(consumo mínimo 200 $)

EXCURSÕES 
(consumo mínimo 240 $)

LAVANDARIA   
(consumo mínimo 50 $)

TRATAMENTOS SPA  
(consumo mínimo 120 $)

JANTAR ROMÂNTICO 
PRIVADO

Voucher Presente 
 de 500 $ por casal

Válido para saídas de 1 Maio a 
31 Outubro 2016

BEBIDAS Premium - 50 $ 
- 50 $ 

- 40 $ 

- 80 $ 

- 120 $ 

- 120 $ 

- 40 $ 



RIVIERA MAYA · MÉXICO

Sandos Playacar Beach Resort

SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia e a pouca distância da 
famosa 5ª Avenida de Playa del Carmen. 

QUARTOS 819 unidades com casa de banho com du-
che e secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de 
tecto, telefone, TV por cabo, minibar (agua, sumos e cer-
veja com reposição diária), cafeteira, cofre, set de passar 
a ferro e varanda ou terraço. Serviço de quartos 24 hrs. 

INSTALAÇÕES 10 restaurantes (3 buffet e 7 de espe-
cialidades: gourmet, italiano, steak-house, oriental, me-
diterrâneo, francês e mexicano) e 2 snack-bar. 6 bares e 
cafetaria com Wifi (grátis). 9 piscinas (1 delas exclusiva do 
Select Club). Discoteca. SPA com custo (exc. em areas hú-
midas). Lojas. Ginasio. 2 courts de ténis e centro aquático. 
Teatro para shows. Minigolf.  

TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet. Jantares 
à la carte nos restaurantes temáticos (sujeito a disponibi-
lidade). Snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas 
internacionais de 08:00 a 02:00hrs. Minibar, cofre e ser-
viço de quartos 24 hrs. Discoteca. Desportos aquáticos 
sem motor. 1 aula de iniciação ao mergulho na piscina. 
Actividades. Animação. Wifi grátis nas zonas comuns. 

SELECT CLUB (para maiores de 18 anos) Com piscina 
privada com bar aquático e serviço de mordomo. Snack 
bar com bebidas premium e “Ceviche Bar”. Sala exclusiva 
com concierge, sala de estar com TV e serviço de cana-
pés e café. Na praia, zona privada com bar e serviço de 
mordomo. 276 Junior Suites com jacuzzi. 

 Prato de frutas e garrafa de vinho à chegada. 
 Decoração especial no quarto. 
 Presente surpresa. 
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Vantagens

1.402€

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

DESDE

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial de Lisboa (para determinadas saídas de Maio e/
ou Outubro) em tarifa básica, estadia no hotel em quarto duplo base, transfers aeroporto-hotel-aeroporto, 
seguro de viagem básico, taxas de aeroporto (154 €) e Vantagens. Preços válidos para reservas efectuadas 
atè 31/01/2016. Consulte preços em www.soltour.pt

QUARTO STANDARD



RIVIERA MAYA · MÉXICO

Platinum Yucatan Princess

SITUAÇÃO Na 1ª linha de praia, na conhecida zona de 
Playa del Carmen. 

QUARTOS 472 unidades com sofá-cama, casa de banho 
com banheira e duche independentes e secador, uso de 
roupão e chinelos, ar condicionado, telefone, estação 
para Ipod, TV-SAT plasma, minibar (água, refrescos e cer-
veja com reposição diária), cafeteira, cofre (grátis), ferro 
de engomar e varanda/terraço. Serviço de quartos. 

INSTALAÇÕES 1 restaurante buffet e 4 à la carte. Snack-
bar 24 hrs. 8 bares. Teatro para shows. 13 piscinas. Gi-
násio. SPA e salão de beleza (com custo). 6 campos de 
ténis e 1 campo multiusos. Lojas. Centro de desportos 
aquáticos. Centro de negócios. Wifi nas zonas comuns 
(gratuito). 

TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet. Jantares 
ilimitados à la carte. Snacks. Bebidas nacionais e selecção 
de marcas internacionais. Minibar, cofre e serviço de 
quartos. Ginásio e ténis. Desportos aquáticos sem mo-
tor. Animação. Wifi nas zonas comuns. Possibilidade de 
utilizar as instalações do H. Grand Riviera e Grand Sunset 
Princess. 

CARACTERÍSTICAS Hotel para maiores de 18 anos.

 Fruta e garrafa de vinho. 
 Decoração especial do quarto.
 Cortesia nocturna. 
 Presente surpresa.
 Cocktail com foto de recordação. 
 Cama King-size (sujeita a disponibilidade). 
 Último dia possibilidade de manter o quarto até à  

  saída (sujeito a disponibilidade). 

Licença matrimonial inferior a 1 mês. 
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Vantagens

1.458€

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

DESDE

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial de Lisboa (para determinadas saídas de Maio e/
ou Outubro) em tarifa básica, estadia no hotel em quarto duplo base, transfers aeroporto-hotel-aeroporto, 
seguro de viagem básico, taxas de aeroporto (154 €) e Vantagens. Preços válidos para reservas efectuadas 
atè 31/01/2016. Consulte preços em www.soltour.pt

QUARTO JUNIOR SUITE



RIVIERA MAYA · MÉXICO

Grand Palladium Colonial Resort & Spa

SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia. A 90 km. do aeroporto 
de Cancún. 

QUARTOS Ambos hotéis somam 837 unidades (entre 
elas 504 Standard, 265 Jr. Suites, 56 Suites Maya e 12 
Suites) com casa de banho com secador de cabelo, ar 
condicionado, ventilador de tecto, telefone, TV-SAT, co-
nexão para MP3, minibar (com reposição diária de água, 
sumos e cerveja), cafeteira, cofre (grátis), tábua de passar 
a ferro e varanda.  

INSTALAÇÕES O Complexo comta con 14 restaurantes: 
5 Buffet e 9 de especialidades e 25 bares distribuídos por 
todo o complexo, 6 piscinas e 1 pisicina de água salgada. 
SPA (com custo) e salão de beleza. 2 teatros para espec-
táculos. Discoteca. Ginásio, minigolf, cancha de futebol, 2 
canchas de badminton, 6 canchas de ténis, 2 de paddle, 
etc. Base aquática. Lojas. Wifi nas zonas comuns do Com-
plexo (grátis). 

TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet e jan-
tares ilimitados nos restaurantes à la carte (com reserva 
e sujeito a disponibilidade). Snacks, bebidas nacionais 
e selecção de marcas internacionais às 24 hrs. Vinho da 
casa nos jantares. Entrada e consumos na discoteca. Mi-
nibar e cofre. Actividades variadas. Desportos aquáticos 
sem motor: catamarã, windsurf, caiaques e snorkel. Pos-
sibilidade de utilizar às instalações do Complexo Grand 
Palladium Riviera e White Sand.

 Quarto superior (sujeito a disponibilidade). 
 Cesta de frutas e garrafa de espumante à sua chega 

 da.
 Presente surpresa. 
 15% de desconto nos serviços do SPA.  
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Vantagens

1.286€

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

DESDE

QUARTO DELUXE

Grand Palladium Kantenah

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial de Lisboa (para determinadas saídas de Maio e/
ou Outubro) em tarifa básica, estadia no hotel em quarto duplo base, transfers aeroporto-hotel-aeroporto, 
seguro de viagem básico, taxas de aeroporto (154 €) e Vantagens. Preços válidos para reservas efectuadas 
atè 31/01/2016. Consulte preços em www.soltour.pt



RIVIERA MAYA · MÉXICO

The Royal Suites Yucatán by Palladium 

SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia. 

QUARTOS 130 unidades (entre elas 90 Royal Jr. Suites, 
18 Royal Suites e 22 Royal Mayan Suites) com jacuzzi 
duplo no terraço, casa de banho com duche e banheira, 
secador de cabelo, uso de roupões e chinelos, sofá-ca-
ma duplo, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, 
TV-SAT, conexão para MP3, DVD/CD, minibar (com re-
posição diária), cafeteira, cofre (grátis), tábua de passar a 
ferro e varanda. Menú de almofadas (com custo). Serviço 
de mordomo. Wifi grátis.

INSTALAÇÕES 15 restaurantes: 5 Buffet, 9 de especiali-
dades e 1 exclusivo The Royal Suites. 25 bares no Com-
plexo e 2 bares exclusivos The Royal Suites. 6 piscinas, 1 
piscina de agua salgada e 1 piscina com jacuzzi exclusiva 
The Royal Suites. Salão de beleza. SPA (acesso gratuito 
ao circuito de águas. Tratamentos com custo). Centro co-
mercial. 2 teatros para espectáculos. Discoteca. Ginásio, 
minigolf, cancha de futebol, 2 canchas de badminton, 
6 canchas de ténis, 2 de paddle e 2 de basquetebol. 
Cancha multiusos. Base aquática. Wifi nas zonas comuns 
grátis. 

TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet e jan-
tares ilimitados nos restaurantes à la carte (com reserva 
e sujeito a disponibilidade). Snacks, bebidas nacionais 
e selecção de marcas internacionais as 24 hrs. Vinho 
da casa nos jantares. Entrada e consumos na discoteca. 
Minibar e cofre. Actividades variadas. Desportos aquáti-
cos sem motor: catamarã, windsurf, caiaques e snorkel. 
Possibilidade de utilizar às instalações dos 4 Resorts do 
Complexo Gran Palladium Riviera Maya. 

CARACTERÍSTICAS Hotel para maiores de 18 anos.

 Quarto superior (sujeito a disponibilidade). 
 Cesta de frutas e garrafa de espumante à sua chegada.
 Presente surpresa. 
 15% de desconto nos serviços de SPA 
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Vantagens

1.608€

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

DESDE

QUARTO ROYAL JUNIOR SUITE

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial de Lisboa (para determinadas saídas de Maio e/
ou Outubro) em tarifa básica, estadia no hotel em quarto duplo base, transfers aeroporto-hotel-aeroporto, 
seguro de viagem básico, taxas de aeroporto (154 €) e Vantagens. Preços válidos para reservas efectuadas 
atè 31/01/2016. Consulte preços em www.soltour.pt



RIVIERA MAYA · MÉXICO

Barceló Maya Beach Resort

SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia e rodeado por um exu-
berante parque natural. A 25 km. da Playa del Carmen e 
a 75 km. do aeroporto de Cancún. 

QUARTOS 2.004 unidades distribuídas entre Barce-
ló Maya Beach, Caribe, Colonial e Tropical (entre elas 
existem Superiores, Jr. Suites e Suites Club Premium, 
Jr. Suites e Suites Swim-up Club Premium). Todos com  
banho completo com secador, ar condicionado, ventila-
dor, telefone, TV-SAT, minibar (cerveja nacional, refrescos 
e água), cafeteira, cofre e terraço/varanda. Adicional-
mente as novas Jr. Suites e Suites Club Premium no 
Beach e Caribe, com banheira de hidromassagem na 
varanda. Serviço de quartos 24 hrs e Wifi (com custo).

INSTALAÇÕES 16 restaurantes: 4 buffets, 8 de especia-
lidades e 4 snack-grill na praia. 14 bares. Discoteca. Salão 
de convenções e centro de negócios. 5 piscinas (4 delas 
com hidromassagem). 1 Pirates Island e piscina de Surf 
(com custo). Grande teatro para shows. 2 campos de 
ténis, 2 de paddle, campo polidesportivo, minigolf de 
18 buracos e ginásio. SPA (com custo). Base aquática e 
Centro de mergulho. Delfinario (com custo). Grande 
Centro Comercial com lojas, bowling (com custo), bares, 
restaurantes, etc. Wifi em varias zonas do hotel (gratuito 
para Club Premium). 

TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet. 4 janta-
res à la carte (para 7 noites, com reserva e sujeito a dis-
ponibilidade). Snacks e bebidas nacionais 24 hrs. Minibar 
e cofre. Entrada e bebidas na discoteca. Minigolf. Ginásio, 
sauna, hidromassagem e banho turco. Desportos: ténis, 
volleyball, ténis de mesa, dardos, pólo aquático, aeróbi-
ca, snorkel, caiaques, windsurf e vela. 1 aula de mergulho 
na piscina (por semana). Animação.

28

 Amenities especiais e garrafa de vinho espumante à      
chegada. 

 Presente surpresa. 
 Quarto frente ao mar e cama King size (sujeito a dis- 

 ponibilidade). 
 1 pequeno-almoço continental no quarto no pri- 

 meiro día (com reserva).

Vantagens

1.465€

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

DESDE

QUARTO SUPERIOR

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial de Lisboa (para determinadas saídas de Maio e/
ou Outubro) em tarifa básica, estadia no hotel em quarto duplo base, transfers aeroporto-hotel-aeroporto, 
seguro de viagem básico, taxas de aeroporto (154 €) e Vantagens. Preços válidos para reservas efectuadas 
atè 31/01/2016. Consulte preços em www.soltour.pt



RIVIERA MAYA · MÉXICO

Barceló Maya Palace Deluxe

SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia, a 25 kms da Playa del 
Carmen e a 75 kms do aeroporto. 

QUARTOS 756 unidades (entre elas Junior Suite Deluxe 
e Suites) com sala de estar com sofá, casa de banho com 
duche e banheira separados, secador de cabelo, uso de 
roupões, ar condicionado, ventilador, telefone, TV-LCD 
via satelite, minibar (água, sumos e cerveja), cafeteira, 
cofre, tábua de passar a ferro e varanda. Serviço de quar-
tos e Wifi (com custo). 

INSTALAÇÕES 6 restaurantes: 2 restaurantes buffet, 1 
grill e 3 restaurantes de especialidades (francês, rodízio 
e caribenho). 5 bares. Discoteca. Centro de negócios. 3 
piscinas (1 principal, 1 semi-olimpica e 1 para adultos). 1 
Pirate Island e 1 piscina de Surf (com custo). 3 courts de 
ténis, 2 paddle e 2 campos polidesportivos. Minigolf e 
campo de treinos de golf. Centro de actividades aquáti-
cas. SPA (com custo) e ginásio. Delfinarium (com custo). 
Teatro. Grande Centro Comercial com lojas, bowling 
(com custo), bares, restaurantes, etc. Wifi no lobby (grátis 
no Club Premium Deluxe). 

TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet, 1 jantar 
em cada um dos restaurantes de especialidades (por 
semana de estadia, com reserva e sujeito a disponibili-
dade). Snacks e bebidas nacionais e Premium 24 hrs. Mi-
nibar e cofre. Discoteca. Ginásio, sauna, hidromassagem 
e banho turco. Minigolf. Desportos aquáticos sem mo-
tor (snorkel, caiaques, windsurf, catamarã e vela). 1 aula 
de mergulho na piscina por semana. Aeróbica, voleibol, 
ténis de mesa, etc. Possibilidade de utilizar as instalações 
do resto do complexo.

 Amenities especiais e garrafa de espumante no 
quarto. 

 Presente surpresa. 
 Quarto superior com vista mar e cama king size (su-

jeito a disponibilidade). 
 1 Pequeno-almoço continental no quarto no primei-

ro dia (com reserva).
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Vantagens

1.688€

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

DESDE

QUARTO JUNIOR SUITE

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial de Lisboa (para determinadas saídas de Maio e/
ou Outubro) em tarifa básica, estadia no hotel em quarto duplo base, transfers aeroporto-hotel-aeroporto, 
seguro de viagem básico, taxas de aeroporto (154 €) e Vantagens. Preços válidos para reservas efectuadas 
atè 31/01/2016. Consulte preços em www.soltour.pt
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RIVIERA MAYA · MÉXICO

Paradisus La Perla

SITUAÇÃO Na 1ª linha de praia e a pouca distância da 
famosa 5ª Avenida de Playa del Carmen. 

QUARTOS 394 Junior Suite (incluindo 60 Swim -up Jr. 
Suite) com sala de estar com sofá, casa de banho com-
pleta com banheira e 2 duches independentes, secador 
de cabelo, ar condicionado, telefone, TV de ecrã plano 
por cabo, leitor de CD/DVD, minibar (reposição diária), 
cafeteira, cofre, set de passar a ferro, varanda privada e 
serviço de quartos 24 hrs. Wifi (grátis). 

INSTALAÇÕES 12 restaurantes: 2 buffet e 10 de espe-
cialidades: Gourmet, Asiático, Mediterrâneo, Mexicano, 
Rodízio e italo-argentino. Rte. “Pasión” by Martín Bera-
sategui (apenas adultos, com reserva e com custo). Fu-
sión-latina (com custo). Gabi Club. 2 snack-bar. 16 bares. 
3 piscinas (1 para actividades e 1 exclusiva de Serviço 
Real). Desportos aquáticos (com custo). Ginásio. Yhi Spa 
(com custo). Court de ténis. Coreto para casamentos. Wifi 
nas zonas comuns (grátis). 

TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet, janta-
res nos restaurantes de especialidades, snacks, bebidas 
nacionais e “Premium” ilimitadas e vinhos internacionais 
nos restaurantes à la carte. Reposição diária do minibar, 
cofre e serviço de quartos 24 horas. Actividades despor-
tivas e ténis. Ginásio. Animação. 

CARACTERÍSTICAS Hotel para maiores de 18 anos. 

 Cesta de frutas e garrafa de vinho espumante. 
 Presente surpresa. 
 Abertura de cama. 
 1 pequeno-almoço romântico no quarto.
 15% de desconto nos serviços do SPA.

Vantagens

2.683€

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

DESDE

QUARTO LUXURY JUNIOR SUITE

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial de Lisboa (para determinadas saídas de Maio e/
ou Outubro) em tarifa básica, estadia no hotel em quarto duplo base, transfers aeroporto-hotel-aeroporto, 
seguro de viagem básico, taxas de aeroporto (154 €) e Vantagens. Preços válidos para reservas efectuadas 
atè 31/01/2016. Consulte preços em www.soltour.pt



CANCÚN · MÉXICO

Moon Palace Golf & Spa

SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia, a 10 min. do aeroporto e 
a 40 min. de Cancún. 

QUARTOS 2.404 unidades (a maioria Superiores Deluxe) 
com jacuzzi para 2, casa de banho completa com secador 
de cabelo, uso de roupões e chinelos, ar condicionado, 
telefone, relógio despertador, TV-SAT, minibar (refrescos, 
cerveja e vinho), dispensador de licores (whisky, tequila, 
rum e vodka), cafeteira, cofre, tábua de passar a ferro e 
varanda. Room Service 24 hrs. Wifi gratuito. 

INSTALAÇÕES 14 restaurantes (2 buffet, 3 italianos, bra-
sileiro, Sushi & Pizza, 3 mexicanos, oriental, de mariscos, 
steak-house e caribenho) e 12 bares (alguns deles aquáti-
cos). Snack bar. 9 piscinas e 6 jacuzzis. Tanque de imersão 
(com custo). 5 campos de ténis, 1 de basquetebol e 2 
ginásios. Minigolf. SPA (com custo).  Discoteca. Salão de 
beleza e lojas. Centro de convenções. Campo de Golf. Wifi 
em várias zonas do hotel (grátis). 

TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet e jantares 
ilimitados nos restaurantes à la carte. Snacks, bebidas na-
cionais e internacionais Premium 24 horas. Actividades va-
riadas: fútebol de praia, yoga, pilates, ping-pong, voleybol, 
bicicletas, jogos de mesa, etc. Desportos aquáticos sem 
motor. Festas temáticas e espectáculos nocturnos. Wifi.

CRÉDIT RESORT ATÉ 1500 USD (por quarto e para uma 
estadia mínima de 5 noites). Poderá beneficiar de grandes 
descontos no Golf, Excursões opcionais, Jantares especiais  
e muito mais ... Mais informação à sua chegada ao hotel.

 Cocktail de boas-vindas. 
 Garrafa de espumante e mini bolo à chegada.
 Presente surpresa.
 2 T-shirts de presente.
 1 pequeño-alomoço no quarto. 
 1 jantar romântico.
 No último dia possibilidade de utilizar o quarto até às 

18.00 hrs (sujeito a disponibilidade).
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1.645€

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

DESDE

QUARTO DELUXE

Vantagens

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial de Lisboa (para determinadas saídas de Maio e/
ou Outubro) em tarifa básica, estadia no hotel em quarto duplo base, transfers aeroporto-hotel-aeroporto, 
seguro de viagem básico, taxas de aeroporto (154 €) e Vantagens. Preços válidos para reservas efectuadas 
atè 31/01/2016. Consulte preços em www.soltour.pt



Jamaica
Paraíso multicultural
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Existe um lugar onde mergulhar no ritmo mais vibrante e autêntico da vida 
é algo tão simples como caminhar pelas suas paisagens selvagens, deixar-
se balançar nas suas águas quentes e cristalinas e deitar-se a admirar pores 
do sol infinitos. Assim é a Jamaica, um frenesim imparável de cor, aromas, 
culturas e música sem limites.

Esta ilha das Caraíbas é o destino onde se escondem todos os tesouros 
da felicidade, uma proposta irrecusável para escapar a dois e comprazer-
se nums dias mágicos, num dos recantos do planeta de natureza mais 
selvagem e de praias sem fim.

As suas imponentes montanhas, as suas noites de reggae e ska, a sua 
gastronomia repleta de história e sabores caribenhos, a sua cultura repleta 
de influências chegadas de todos os continentes… Na Jamaica, tudo se 

une, com uma harmonia indescritível, tudo convive com esse ritmo em 
que a alma transcende e tudo se funde num abraço de energia que parece 
trazida de outro universo.

Milhares de recantos maravilhosos desenham a história deste país irrepetível 
e nenhum como Runaway Bay para concentrar a beleza de todos eles. Um 
ponto de chegada e partida repleto de planos e aventuras com os quais 
pode construir recordações para  toda a vida.

A Jamaica abre-se como um leque de possibilidades surpreendentes, 
extendendo-se a todos que a visitam como uma passerelle de emoções, 
brindando o viajante com um território para explorar  na melhor companhia 
e para que desfrute de cada instante como se fosse o último. Um passaporte 
a um planeta onde a paixão pela vida  inunda tudo com sons de mil cores.
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Cenário de cinema
Alguns dos êxitos de bilheteiras da história do cinema fizeram da ilha da Jamaica a base de operações para rodar super produções 
como o Lago Azul, Cocktail ou a famosa saga do Piratas das Caraíbas. Visitar algumas dessas zonas paradisíacas com praias de areia 
branca e falésias espectaculares em que se gravaram as cenas mais famosas destes filmes é um plano perfeito para os amantes da 
sétima arte e da natureza.

Jamaica, praias para dois
Converta as suas férias numa  experiência romântica  a dois visitando algumas das praias mais especiais da ilha: Lugares onde pode 
prolongar o dia e assistir ao entardecer como final de exceção. O destino de férias de Runaway Bay tem algumas das melhores 
praias das Caraíbas com águas cristalinas de tons azuis que convertem a zona num lugar de sonho totalmente exclusivo como 
Dunn’s River, Mahogany, Sharkies ou Fisherman’s Beach.

Bob Marley
Os amantes do reggae encontrarão na Jamaica o destino perfeito, esta ilha é a meca do estilo musical do qual  Bob Marley é o 
seu principal artista. Conhecer o lado mais desconhecido e pessoal do músico jamaicano é possível no Museo Bob Marley, em 
Kingston. Raridades em forma de disco, as suas melhores canções e um sem fim de curiosos testemunhos mostram  porque é - sem 
lugar a dúvidas - um dos museus mais visitados desta ilha caribenha. 

Pores do sol mágicos
Além de ser um paraíso formado por águas turquesas e praias de areia branca, a zona turística de Runaway Bay presenteia todos 
os visitantes com o melhor  pôr do sol  que as Caraíbas tem para oferecer. Sinta-se livre para desfrutar de um dia de praia sem igual 
elegendo o entardecer como o momento perfeito. Os tons avermelhados caíndo sobre o horizonte e o entorno natural como 
testemunha de excepção converterão cada dia desta viagem numa experiência única..

Nadar com golfinhos
Se procura alternativas emocionantes ao relax das férias, a Jamaica convida-o a desfrutar de algumas atividades que farão as 
delícias dos visitantes. Para além das paisagens incríveis, na zona de Ocho Ríos poderá viver uma experiência única nadando com 
golfinhos e , no parque marítimo Dolphin Cove - localizado a pouca distância de Runaway Bay - o visitante poderá nadar entre 
golfinhos e tubarões ou fazer percursos em kayak. A experiência de nadar entre golfinhos é uma das mais gratificantes que se pode 
viver na Jamaica.

A Lagoa Luminosa 
Um dos lugares mais especiais da Jamaica tem o nome de  Laguna Luminosa e está situada em Montego Bay. Uma lagoa que 
literalmente brilha graças a millões de organismos microscópicos que emitem uma misteriosa luz quando se agita a água. Viver a 
Lagoa Luminosa de noite é vivê-la no seu máximo esplendor, daí que seja uma das experiências mais recomendadas no mundo.



RUNAWAY BAY · JAMAICA

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial de Lisboa (para determinadas saídas de Setem-
bro) em tarifa básica, estadia no hotel em quarto duplo Club Golden, transfers aeroporto-hotel-aeroporto, 
seguro de viagem básico, taxas de aeroporto (154 € ), Vantagens e Voucher Presente. Preços válidos para 
reservas efectuadas atè 31/01/2016. Consulte preços em www.soltour.pt

Grand Bahia Principe Jamaica

A encantadora ilha do ritmo e dos contrastes do Caribe cede o 
seu nome a este espetacular hotel, que surge sobre a  
nortenha bahia de Runway Bay como um conto de fadas. E, 
desde terra, parece flutuar sobre o mar das Caraíbas. Desta-
cam, por entre a vegetação frondosa onde se encontram, o 
desenho caprichoso das suas piscinas e a brancura das suas 
instalações. Disponibiliza requintadas opcões gastronómicas e 
ilimitadas possibilidades para o relax, o desporto e o mergulho 
entre espécies multicolores. Um palácio principesco em plena 
natureza para umas férias memoráveis.

QUARTOS 850 Junior Suite Superior · Zona de estar com 
sofá cama · Casa de banho completa com duche separa-
do, banheira de hidromassagem e secador de cabelo · Ar 
condicionado · Ventilador de tecto · Telefone · TV plasma 
via satélite · Minibar · Cafeteira · Cofre · Tábua de engomar 
· Terraço (a maioria com vista mar) · Wifi.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 3 piscinas em forma de 
lago unidas entre si · 3 jacuzzis · Grande solário e jardins 
com guarda sóis e espreguiçadeiras · Serviço de toalhas 
para a piscina e praia · BAHIA SPA (com custo) · Ginásio · 
2 courts de ténis · Centro de actividades aquáticas · Dis-
coteca (no Pueblo Principe) · Anfiteatro para animação 
· Coreto para casamentos · 1 hora grátis por día de Wifi 
Premium no lobby · 2 Restaurantes principais tipo buffet 
· 5 restaurantes de especialidades · 1 restaurante de praia 
· 6 bares. 

BAHIA AO NATURAL · Zona de banho nudista · Numa 
área afastada · Numa paisagem de natureza espectacular 
· Solário, cadeiras e guarda sol.

MAIS INFORMAÇÃO Club Golden: pág 11. / Sistema 
Tudo Incluído: pág 10.

 Check-in privado.
 Quarto com decoração especial à chegada.
 Cesto de frutas e garrafa de ron.
 Presente surpresa.
 1 pequeno-almoço nupcial no quarto (com reserva).
 Abertura de cama com Bombons.
 Cofre e Wifi no quarto.
 Jantares ilimitadas nos restaurantes de especialidades  

 (com reserva e sujeito a disponibilidade).
 Jantar romântico com espumante (com reserva e  

 como complemento de um dos jantares nos 
 restaurantes de especialidades).
 Alojamento no Club Golden (em Junior Suite 

 Superior).
 Excursão a Ocho Ríos (meio dia).
 Último dia possibilidade de manter o quarto até às  

 15.00 hrs (com reserva e sujeito a disponibilidade).
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Vantagens

QUARTO CLUB GOLDEN

BAHIA SPA

1.362€

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

DESDE
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VINHOS À LA CARTE 
(consumo mínimo 60 $)

SESSÃO FOTOGRAFICA
(consumo mínimo 100 $)

LOJAS LOBBY
(consumo mínimo 120 $)

EXCURSÕES 
(consumo mínimo 200 $)

LAVANDARIA
(consumo mínimo 40 $)

TRATAMENTOS SPA  
(consumo mínimo 100 $)

JANTAR ROMÂNTICO 
PRIVADO

Voucher Presente 
 de 400 $ por casal

Válido para saídas de 1 Maio a 
31 Outubro 2016

BEBIDAS Premium - 30 $ 
- 40 $ 

- 40 $ 

- 40 $ 

- 60 $ 

- 60 $ 

- 100 $ 

- 30 $ 



RUNAWAY BAY · JAMAICA

Luxury Bahia Principe Runaway Bay

QUARTOS 525 Junior Suite Deluxe · Zona de estar com 
sofá cama · Casa de banho completa com duche sepa-
rado, banheira de hidromassagem e secador de cabelo 
· Uso de roupões e chinelos · Menú de almofadas · Ar 
condicionado · Ventilador de tecto · Telefone · TV plasma 
via satélite · Minibar · Cafeteira · Cofre · Tábua de engomar 
· Terraço (a maioria com vista mar) · Serviço de quartos 24 
horas · Serviço de mordomo (à pedido) · Wifi. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 1 piscina · 4 jacuzzis · Gran-
de solário e jardins com guarda sóis e espreguiçadeiras 
· Serviço de toalhas para a piscina e praia · No Comple-
xo: BAHIA SPA (com custo) · Ginásio · 2 courts de ténis · 
Centro de actividades aquáticas · Discoteca (no Pueblo 
Principe) · Anfiteatro para animação · Coreto para casa-
mentos · Wifi nas zonas comuns (grátis) · 1 restaurante 
tipo buffet · 1 restaurante de especialidades · 1 restau-
rante de piscina · 3 bares · Acesso as instalações de Grand 
Bahia Principe Jamaica. 

BAHIA AO NATURAL · Zona de banho nudista · Numa 
área afastada · Numa paisagem de natureza espectacular 
· Solário, cadeiras e guarda sol. 

MAIS INFORMAÇÃO Sistema Tudo Incluído: pág 10. 

CARACTERÍSTICAS Hotel para maiores de 18 anos. 

 Check-in privado.
 Quarto com decoração especial à chegada.
 Cesto de frutas e garrafa de ron.
 Presente surpresa.
 1 Massagem por casal (de 50 minutos) no Bahia SPA.
 1 pequeno-almoço nupcial no quarto (com reserva).
 Abertura de cama com Bombons.
 Cofre e Wifi no quarto.
 Jantares ilimitadas nos restaurantes de especialida- 

 des (com reserva e sujeito a disponibilidade).
 Jantar romântico com espumante (com reserva e  

 como complemento de um dos jantares nos  
 restaurantes de especialidades).
 Sessão de fotos profissional e CD com 10 fotos.
 Excursão a Ocho Ríos (meio dia).
 Último dia possibilidade de manter o quarto até às  

 15.00 hrs (com reserva e sujeito a disponibilidade).
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DON PABLO COLLECTION

Vantagens

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial de Lisboa (para determinadas saídas de Setembro) 
em tarifa básica, estadia no hotel em quarto duplo Junior Suite Deluxe, transfers aeroporto-hotel-aeroporto, 
seguro de viagem básico, taxas de aeroporto (154 €), Vantagens e Voucher Presente. Preços válidos para 
reservas efectuadas atè 31/01/2016. Consulte preços em www.soltour.pt

QUARTO JUNIOR SUITE DELUXE

1.553€

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

DESDE

BAHIA SPA

Extendendo-se majestosamente como uma varanda luxuosa 
sobre a tranquila baía norte da cativante Jamaica, é a nota 
musical que une a natureza mais representativa do coração 
do Caribe e as suas águas temperadas e cristalinas. Combi-
nando essências vitorianas com cores suaves e um ambiente 
acolhedor, o Runaway Bay oferece uma variada carta de igua-
rias para viver intensamente as sensações mais agradáveis 
que possam esperar da terra do ritmo, o relax e a diversão.
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VINHOS À LA CARTE 
(consumo mínimo 90 $)

LOJAS LOBBY
(consumo mínimo 200 $)

EXCURSÕES 
(consumo mínimo 240 $)

LAVANDARIA
(consumo mínimo 50 $)

TRATAMENTOS SPA  
(consumo mínimo 120 $)

JANTAR ROMÂNTICO 
PRIVADO

Voucher Presente 
 de 500 $ por casal

Válido para saídas de 1 Maio a 
31 Outubro 2016

BEBIDAS Premium - 50 $ 
- 50 $ 

- 40 $ 

- 80 $ 

- 120 $ 

- 120 $ 

- 40 $ 



Dominicana
República

puro prazer
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Sabor Caribenho elevado ao seu máximo expoente, ritmo, calor, alegria. 
Tudo isto é República Dominicana, puro prazer para os sentidos. Um mundo 
cheio de sensualidade e praias intermináveis em que se pode perder a noção 
do tempo e deixar-se levar sem pensar em nada mais do que desfrutar cada 
minuto juntos.

Terra de músicas de mil cores, aromas deliciosos e gastronomia única, 
Dominicana é uma promessa de felicidade completa. Um lugar no qual se 
soltam os prazeres da vida e se saboreiam sem limites, embalados pelo som 
das ondas de um  Caribe de profundidades infinitas e águas cristalinas.

A sempre perfeita costa de Punta Cana, a vibrante Playa Grande, a magia 
de La Romana, a incrível Samaná... Qualquer canto da Dominicana é uma 
experiência única e singular que merece a pena viver ao menos uma vez na 
vida. E com a melhor companhia.

As suas paisagens sossegadas, lânguidas como os coqueiros que se 
estendem sobre o mar; o seu exotismo, os seus saborosos pratos tradicionais, 
a maravilha da sua cultura e a mente aberta e sempre hospitaleira das suas 
gentes fazem deste destino o polo de atração para o qual todos queremos 
escapar, onde nos podemos esquecer das rotinas e sonhar acordados.

República Dominicana significa apaixonar-se a cada minuto da vida. É, de 
facto, um convite a mergulhar em prazeres desconhecidos, a saborear o 
doce sabor das férias e a fundir-se num abraço interminável com a natureza. 
A terra do prazer mais puro, o oásis onde fluem todos os sentimentos.
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Cidade colonial de Santo Domingo
Zona Colonial é o nome pelo qual se conhece a parte mais antiga da cidade de Santo Domingo, capital da  Republica Dominicana 
que em 1990 foi declarada Património da Humanidade pela UNESCO. Um passeio pelas ruas de paralelo de Santo Domingo 
lhe permitirá visitar edifícios tão importantes como são o Alcázar de Colón, o museu das Casas Reais ou a primeira catedral da 
América.

Ilha Saona, uma visita imprescindível
Nos domínios do Parque Natural de Este dorme pacificamente a Ilha Saona, uma das visitas obrigatórias para quem escolhe La 
Romana como destino de férias. Ilha Saona é a imagem viva de um perfeito selo das caraíbas; um lugar único no qual poderá 
desfrutar de grutas naturais dignas de histórias de piratas, quilómetros de  praias de areia branca e águas azuis.  

Mojitos em El Portillo
Diz o ditado que quando se visita Samaná se fica mais perto da felicidade. Podemos-lhe  assegurar que esta afirmação é totalmente 
correta quando observa detalhadamente a bonita paisagem natural com um saboroso cocktail como agradável companhia do 
momento. Não pode deixar Samaná sem desfrutar de um Mojito na espetacular praia de El Portillo.

A Observação das baleias Jubarte
Se escolheu visitar Samaná entre os meses de Dezembro e Março, não deve faltar ao encontro com o reino animal mais 
impressionante de todos os que o destino oferece. Samaná é o lugar eleito pelas baleias jubarte vindas da Islandia, Canadá e Norte 
da América para o seu  ritual de acasalamento. Um espetáculo natural único e extraordinário ao qual o visitante pode aceder em 
cómodas excursões. A observação das  baleias jubarte é uma experiência diferente e especial.

Parque Nacional Los Haitises
Samaná é uma fonte de riqueza natural viva e a prova disso é o Parque Nacional Los Haitises, um impressionante núcleo de flora e 
fauna dominicana no qual não faltam colinas, manguezais, lagoas e lindíssimas cascatas. Se quer conhecer o lado mais intrigante e 
espetacular desta paisagem única das Caraíbas no qual a orquídea é a flor mais popular, não deixe de visitar as suas cavernas cheias 
de petroglifos e as suas montanhas (mogotes) de até 40 metros de altura.

A magia de Playa Bávaro 
Além de um clima de sonho e de um leque único de praias dignas de um postal, Punta Cana pode orgulhar-se de contar com uma 
das melhores praias do mundo, segundo a UNESCO. Playa Bávaro é algo mais que uma praia, é a máxima e mais bela expressão 
da marca das Caraíbas.

Altos de Chavón 
Em toda a programação do que fazer e o que ver na Dominicana nunca pode faltar a visita aos Altos de Chavón, uma vila colonial 
situada a pouca distância de La Romana que serviu de local de exceção para a rodagem do impactante filme de Francis Ford 
Coppola Apocalypse Now. Se prefere a parte mais musical deste lindo lugar das Caraíbas não hesite em visitar o Anfiteatro dos 
Altos de Chavón porque nele atuaram figuras internacionais do gabarito de Frank Sinatra, Elton John ou Alejandro Sanz. 



PLAYA GRANDE · REPÚBLICA DOMINICANA

Grand Bahia Principe San Juan

Entre uma grande extensão de palmeiras e uma exuberante 
vegetação tropical, este resort surge ao longo de uma praia de 
areias douradas e águas tranquilas, protegida por um recife de 
coral. Instalações (totalmente renovadas em 2014) oferecem 
um serviço de qualidade. Nos povoados típicos próximos 
podera descobrir o calor humano e a hospitalidade das suas 
gentes e imergir em pleno a cultura dominicana.

QUARTOS 548 unidades (entre elas 64 Suites) · Casa de 
banho com secador de cabelo · Ar condicionado · Venti-
lador de tecto · Telefone · TV plasma via satélite · Minibar 
· Cofre · Terraço · Wifi · As Suites contam adicionalmente 
com sala independente com TV e sofá, outra casa de 
banho, cafeteira, tábua de engomar, uso de roupões e 
chinelos e serviço de quartos de 11.00 a 23.00 h. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 4 piscinas (entre elas 1 de 
relax com jacuzzi) · Solario com guarda sol, cadeiras e 
toalhas na piscina e praia · BAHIA SPA (com custo) · Giná-
sio · 2 courts de ténis · 1 campo polidesportivo · Centro 
de actividades aquáticas · Discoteca (no Pueblo Principe) 
· Salão teatro para animação · Casino · Nas proximidades 
Campo de Golf de 18 buracos · 1 hora grátis por dia, de 
Wifi Premium no lobby · Coreto de casamentos · 1 restau-
rante buffet principal  · 3 restaurantes de especialidades 
· 1 restaurante de praia · 6 bares (1 deles com terraço 
Chill-Out). 

MAIS INFORMAÇÃO Sistema Tudo Incluído: pág 10.

 Check-in privado.
 Quarto com decoração especial à chegada.
 Cesto de frutas e garrafa de ron.
 Presente surpresa.
 1 pequeno-almoço nupcial no quarto (com reserva).
 Abertura de cama com Bombons.
 Cofre e Wifi no quarto.
 Jantares ilimitadas nos restaurantes de especialidades  

 (com reserva e sujeito a disponibilidade).
 Jantar romântico com espumante (com reserva e  

 como complemento de um dos jantares nos restau- 
 rantes de especialidades).
 Alojamento em Suite.
 Excursão a “Puerto Plata” (meio dia).
 Último dia possibilidade de manter o quarto até às 

 15.00 hrs (com reserva e sujeito a disponibilidade).
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Vantagens

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial de Lisboa (para determinadas saídas de Setem-
bro) em tarifa básica, estadia no hotel em quarto duplo Suite, transfers aeroporto-hotel-aeroporto, seguro 
de viagem básico, taxas de aeroporto (154 €), Vantagens e Voucher Presente. Preços válidos para reservas 
efectuadas atè 31/01/2016. Consulte preços em www.soltour.pt

QUARTO SUITE

1.121€

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

DESDE
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VINHOS À LA CARTE 
(consumo mínimo 60 $)

SESSÃO FOTOGRAFICA
(consumo mínimo 100 $)

LOJAS LOBBY
(consumo mínimo 120 $)

EXCURSÕES 
(consumo mínimo 200 $)

LAVANDARIA   
(consumo mínimo 40 $)

TRATAMENTOS SPA  
(consumo mínimo 100 $)

JANTAR ROMÂNTICO 
PRIVADO

Voucher Presente 
 de 400 $ por casal

Válido para saídas de 1 Maio a 
31 Outubro 2016

BEBIDAS Premium - 30 $ 
- 40 $ 

- 40 $ 

- 40 $ 

- 60 $ 

- 60 $ 

- 100 $ 

- 30 $ 



SAMANÁ · REPÚBLICA DOMINICANA

Grand Bahia Principe El Portillo

A majestosa praia do El Portillo expande-se por toda a fachada 
do hotel requintadamente camuflados pela exuberante 
natureza autóctone que o abraça. Um luxo num dos mais 
virgens recantos do Caribe. A excelência dos seus serviços 
vive-se desde o primeiro ao último dia. As prestigiosas cartas 
dos seus restaurantes, a creatividade dos seus cocktails, 
a animação, o entretenimento, o cuidado do corpo, os 
desportos e uma atenção especial nos quartos que o elevam 
à máxima categoria turística.

QUARTOS 204 quartos Standard e 330 Junior Suite 
Superior (com zona de estar com sofá cama e tábua de 
engomar) · Casa de banho completa com banheira de 
hidromassagem e secador de cabelo · Ar condicionado 
· Ventilador de tecto · Telefone · TV plasma via satélite · 
Minibar · Cafeteira · Cofre · Terraço · Wifi.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS Piscina com jacuzzi · 1 Pis-
cina relax · Solario com guardasol e cadeiras · Serviço de 
toalhas para piscina e praia · BAHIA SPA (com custo) · Gi-
násio · 1 court de ténis · 1 campo polidesportivo · Centro 
de actividades aquáticas · Discoteca (no Pueblo Principe) 
· Teatro para animação · 1 hora grátis por dia de Wifi Pre-
mium no lobby · 1 restaurante principal tipo buffet  · 4 
restaurantes de especialidades  · 1 restaurante de praia · 
6 bares (1 deles com terraço Chill Out).

MÁIS INFORMAÇÃO Club Golden: pág 11. / Sistema 
Tudo Incluído: pág 10.

 Check-in privado.
 Quarto com decoração especial à chegada.
 Cesto de frutas e garrafa de ron.
 Presente surpresa.
 1 pequeno-almoço nupcial no quarto (com reserva).
 Abertura de cama com Bombons.
 Cofre e Wifi no quarto.
 Jantares ilimitadas nos restaurantes de especialida- 

 des (com reserva e sujeito a disponibilidade).
 Jantar romântico com espumante (com reserva e  

 como complemento de um dos jantares nos 
 restaurantes de especialidades).
 Alojamento no Club Golden (em Junior Suite 

 Superior).
 Excursão Cascata “El Limón” (meio dia).
 Último dia possibilidade de manter o quarto até às  

 15.00 hrs (com reserva e sujeito a disponibilidade).
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Vantagens

QUARTO CLUB  GOLDEN

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial de Lisboa (para determinadas saídas de Setem-
bro) em tarifa básica, estadia no hotel em quarto duplo Club Golden, transfers aeroporto-hotel-aeroporto, 
seguro de viagem básico, taxas de aeroporto (154 €), Vantagens e Voucher Presente. Preços válidos para 
reservas efectuadas atè 31/01/2016. Consulte preços em www.soltour.pt

1.220€

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

DESDE
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VINHOS À LA CARTE 
(consumo mínimo 60 $)

SESSÃO FOTOGRAFICA
(consumo mínimo 100 $)

LOJAS LOBBY
(consumo mínimo 120 $)

EXCURSÕES 
(consumo mínimo 200 $)

LAVANDARIA   
(consumo mínimo 40 $)

TRATAMENTOS SPA  
(consumo mínimo 100 $)

JANTAR ROMÂNTICO 
PRIVADO

Voucher Presente 
 de 400 $ por casal

Válido para saídas de 1 Maio a 
31 Outubro 2016

BEBIDAS Premium - 30 $ 
- 40 $ 

- 40 $ 

- 40 $ 

- 60 $ 

- 60 $ 

- 100 $ 

- 30 $ 



SAMANÁ · REPÚBLICA DOMINICANA

Grand Bahia Principe Cayacoa

As suas fabulosas instalações, o seu ambiente, a praia 
privada, em plena baía de Samaná, permitem-lhe abrir a porta 
do paraíso a uma diversidade de planos de férias de luxo 
com programas especializados, tratamento personalizado 
e espaços diferenciados. O ócio diurno e nocturno, o 
entretenimento, o relax, a sua carta de excursões a lugares 
únicos convertem-no num hotel singular à medida dos mais 
exigentes.

QUARTOS 205 quartos Standard (73 deles com vista 
mar frontal) e 90 Junior Suite Superior (com zona de 
estar com sofá-cama, tábua engomar e a maioria com 
vista mar) · Casa de banho completa com banheira de 
hidromassagem e secador de cabelo · Ar condicionado 
· Ventilador de tecto · Telefone · TV plasma via satélite · 
Minibar · Cafeteira · Cofre · Terraço · Wifi. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS Piscina principal com ja-
cuzzi rodeada de solário · 3 hidromassagens próximos 
à praia · Serviço de cadeiras, guarda sol e serviço de 
toalhas · BAHIA SPA (com custo) · Ginásio · Centro de ac-
tividades aquáticas · Lojas · Discoteca · 1 hora grátis por 
dia de Wifi Premium no lobby · Coreto para casamentos 
· 1 restaurante principal tipo buffet · 3 restaurantes de 
especialidades · 1 restaurante de praia · 3 bares (1 deles 
com terraço Chill Out).

MÁIS INFORMAÇÃO Club Golden: pág 11. / Sistema 
Tudo Incluído: pág 10.

 Check-in privado.
 Quarto com decoração especial à chegada.
 Cesto de frutas e garrafa de ron.
 Presente surpresa.
 1 pequeno-almoço nupcial no quarto (com reserva).
 Abertura de cama com Bombons.
 Cofre e Wifi no quarto.
 Jantares ilimitadas nos restaurantes de especialida- 

 des (com reserva e sujeito a disponibilidade).
 Jantar romântico com espumante (com reserva e 

 como complemento de um dos jantares nos  
 restaurantes de especialidades).
 Alojamento no Club Golden (em Junior Suite 

 Superior).
 Excursão Cascata “El Limón” (meio dia).
 Último dia possibilidade de manter o quarto

 até às 15.00 hrs (com reserva e sujeito a
 disponibilidade).
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Vantagens

QUARTO CLUB GOLDEN

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial de Lisboa (para determinadas saídas de Setem-
bro) em tarifa básica, estadia no hotel em quarto duplo Club Golden, transfers aeroporto-hotel-aeroporto, 
seguro de viagem básico, taxas de aeroporto (154 €), Vantagens e Voucher Presente. Preços válidos para 
reservas efectuadas atè 31/01/2016. Consulte preços em www.soltour.pt

1.191€

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

DESDE
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VINHOS À LA CARTE 
(consumo mínimo 60 $)

SESSÃO FOTOGRAFICA
(consumo mínimo 100 $)

LOJAS LOBBY
(consumo mínimo 120 $)

EXCURSÕES 
(consumo mínimo 200 $)

LAVANDARIA   
(consumo mínimo 40 $)

TRATAMENTOS SPA  
(consumo mínimo 100 $)

JANTAR ROMÂNTICO 
PRIVADO

Voucher Presente 
 de 400 $ por casal

Válido para saídas de 1 Maio a 
31 Outubro 2016

BEBIDAS Premium - 30 $ 
- 40 $ 

- 40 $ 

- 40 $ 

- 60 $ 

- 60 $ 

- 100 $ 

- 30 $ 



SAMANÁ · REPÚBLICA DOMINICANA

Luxury Bahia Principe Samana

Como se navegasse pacificamente sobre as temperadas 
águas da Baía de Samaná,  elevando-se sobre a quietude 
da mais pura natureza, encontra-se este esplêndido hotel de 
linhas vitorianas. Um lugar único para desligar na intimidade, 
explorar as seus exuberantes florestas e mergulhar no calor 
da sua baía. O luxo da sua localização compete em excelência 
com a requintada qualidade dos seus serviços e instalações 
e o tratamento especializado de um pessoal sempre atento e 
amável.

QUARTOS 160 unidades (entre elas 40 Junior Suite Superior 
com sofá e vista mar frontal) · Zona de estar · Banho comple-
to com banheira de hidromassagem e secador de cabelo · 
Uso de roupões e chinelos · Ar condicionado · Ventilador de 
tecto · Estação para Ipod · Telefone · TV plasma via satélite · 
Minibar · Cafeteira · Cofre · Tábua de engomar · Terraço · Ser-
viço de quartos 24h · Serviço de mordomo (à pedido) · Wifi.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 1 piscina · Solário com guarda 
sol, espreguiçadeiras e serviço de toalhas para a piscina e 
praia · BAHIA SPA (com custo) · Ginásio · Ping-pong · Transfer 
várias vezes ao dia para Cayo Levantado ( desde Simi-Baez ) 
para desfrutar da praia pública · Base aquática · Coreto para 
casamentos · Wifi nas zonas comuns (grátis) · 1 restaurante 
principal tipo buffet · 3 restaurantes de especialidades · 1 
restaurante de piscina · 3 bares. 

MÁIS INFORMAÇÃO Sistema Tudo Incluído: pág 10.

CARACTERÍSTICAS Hotel para maiores de 18 anos.

 Check-in privado.
 Quarto com decoração especial à chegada.
 Cesto de frutas e garrafa de ron.
 Presente surpresa.
 1 Massagem por casal (de 50 minutos) no Bahia SPA.
 1 pequeno-almoço nupcial no quarto (com reserva).
 Abertura de cama com Bombons.
 Cofre e Wifi no quarto.
 Jantares ilimitadas nos restaurantes de especialida- 

 des (com reserva e sujeito a disponibilidade).
 Jantar romântico com espumante (com reserva e  

 como complemento de um dos jantares nos restau- 
 rantes de especialidades).
 Sessão de fotos profissional e CD com 10 fotos.
 Alojamento em Junior Suite Superior.
 Excursão Cascata “El Limón” (meio dia).
 Último dia possibilidade de manter o quarto até às  

 15.00 hrs (com reserva e sujeito a disponibilidade).
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DON PABLO COLLECTION

Vantagens

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial de Lisboa (para determinadas saídas de Setem-
bro) em tarifa básica, estadia no hotel em quarto duplo Junior Suite Superior, transfers aeroporto-hotel-aero-
porto, seguro de viagem básico, taxas de aeroporto (154 €), Vantagens e Voucher Presente. Preços válidos 
para reservas efectuadas atè 31/01/2016. Consulte preços em www.soltour.pt

QUARTO JUNIOR SUITE SUPERIOR

1.632€

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

DESDE
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VINHOS À LA CARTE 
(consumo mínimo 90 $)

LOJAS LOBBY
(consumo mínimo 200 $)

EXCURSÕES 
(consumo mínimo 240 $)

LAVANDARIA   
(consumo mínimo 50 $)

TRATAMENTOS SPA  
(consumo mínimo 120 $)

JANTAR ROMÂNTICO 
PRIVADO

Voucher Presente 
 de 500 $ por casal

Válido para saídas de 1 Maio a 
31 Outubro 2016

BEBIDAS Premium - 50 $ 
- 50 $ 

- 40 $ 

- 80 $ 

- 120 $ 

- 120 $ 

- 40 $ 



SAMANÁ · REPÚBLICA DOMINICANA

Luxury Bahia Principe Cayo Levantado

A mais alta gama de exclusividade no serviço e no espaço 
caribenho chama-se Cayo Levantado, não é em vão que esta 
pequena ilha se ergue como a capital da prestigiada marca 
Don Pablo Collection. As suas vilas, amplas, preciosas e 
acolhedoras como poucas, percorrem o seu límpido litoral 
entre praias isoladas e de areiais brancos, onde a vida flui 
calma e acolhedora, entre a exuberância da colorida vida 
marinha e a variedade da sua natureza e a excelência de 
serviços.

QUARTOS 268 unidades distribuídas em toda la ilha · 
1 cama king-size com dossel · Zona de estar · Banho de 
mármore com banheira de hidromassagem, duche se-
parado e secador de cabelo · Uso de roupões e chinelos 
· Menú de almofadas · Ar condicionado · Ventilador de 
tecto · Telefone · TV plasma via satélite · Minibar · Cafeteira 
· Cofre · Tábua de engomar · Terraço · Serviço de quartos 
24h · Serviço de mordomo (à pedido) · Wifi. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 2 piscinas (1 delas com ja-
cuzzis) · Grande solário com guarda sol, espreguiçadeiras 
e serviço de toalhas para a piscina e praia · BAHIA SPA 
(com custo) · Ginásio · 1 court de ténis · Loja · Heliporto · 
Pré check-in na Península e transfer de barco para o hotel 
· Serviço de transporte diurno à península (em horários 
estabelecidos) · Coreto para casamentos · Wifi nas zonas 
comuns (grátis) · 1 restaurante principal tipo buffet · 4 
restaurantes de especialidades · 1 restaurante de praia · 4 
bares (1 deles com terraço Chill Out) · Pelas noites, bar de 
praia com música e animação até 02:00 hrs.  

MÁIS INFORMAÇÃO Sistema Tudo Incluído: pág 10. 

CARACTERÍSTICAS Hotel para maiores de 18 anos.

 Check-in privado.
 Quarto com decoração especial à chegada.
 Cesto de frutas e garrafa de ron.
 Presente surpresa.
 1 Massagem por casal (de 50 minutos) no Bahia SPA.
 1 pequeno-almoço nupcial no quarto (com reserva).
 Abertura de cama com Bombons.
 Cofre e Wifi no quarto.
 Jantares ilimitadas nos restaurantes de especialidades  

 (com reserva e sujeito a disponibilidade).
 Jantar romântico com espumante (com reserva e  

 como complemento de um dos jantares nos restau- 
 rantes de especialidades).
 Sessão de fotos profissional e CD com 10 fotos.
 Alojamento em Junior Suite Superior.
 Excursão Cascata “El Limón” (meio dia).
 Último dia possibilidade de manter o quarto até às  

 15.00 hrs (com reserva e sujeito a disponibilidade).
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Vantagens

DON PABLO COLLECTION GL

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial de Lisboa (para determinadas saídas de Setem-
bro) em tarifa básica, estadia no hotel em quarto duplo Junior Suite Superior, transfers aeroporto-hotel-aero-
porto, seguro de viagem básico, taxas de aeroporto (154 €), Vantagens e Voucher Presente. Preços válidos 
para reservas efectuadas atè 31/01/2016. Consulte preços em www.soltour.pt

QUARTO JUNIOR SUITE SUPERIOR

1.881€

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

DESDE
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VINHOS À LA CARTE 
(consumo mínimo 90 $)

LOJAS LOBBY
(consumo mínimo 200 $)

EXCURSÕES 
(consumo mínimo 240 $)

LAVANDARIA   
(consumo mínimo 50 $)

TRATAMENTOS SPA  
(consumo mínimo 120 $)

JANTAR ROMÂNTICO 
PRIVADO

Voucher Presente 
 de 500 $ por casal

Válido para saídas de 1 Maio a 
31 Outubro 2016

BEBIDAS Premium - 50 $ 
- 50 $ 

- 40 $ 

- 80 $ 

- 120 $ 

- 120 $ 

- 40 $ 



LA ROMANA · REPÚBLICA DOMINICANA

Grand Bahia Principe La Romana

A linha das suas vilas tropicais com vista para o Mar do 
Caribe entre exóticos palmeirais e jardins multicolores. A 
sua praia de areia fina atrai os hóspedes que gostam de 
disfrutar dos recantos turísticos mais afamados do mundo. 
Os serviços exclusivos deste hotel e as suas magníficas 
instalações superam o memorável em termos de relaxamento 
e entretenimento, delícias culinárias e a superação física 
pelo desporto e o relax mais revitalizante. Uma das melhores 
escolhas.

QUARTOS 400 Junior Suite Superior · Zona de estar 
com sofá-cama · Casa de banho completa com coluna 
de hidromassagem na banheira e secador de cabelo · Ar 
condicionado · Ventilador de tecto · Telefone · TV plasma 
via satélite · Minibar · Cafeteira · Cofre · Tábua de engomar 
· Terraço · Wifi.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS Piscina em forma de lago 
· 2 jacuzzis com bar · Grande solário com guarda sol, 
cadeiras e toalhas na piscina e praia · BAHIA SPA (com 
custo) · Ginásio · 2 courts de ténis · Centro de actividades 
aquáticas e de mergulho · Discoteca (no Pueblo Principe) 
· Salão-teatro para animação · Bilhar e ping-pong · Casino 
· Campo de Golf de 9 buracos · 1 hora grátis por dia de 
Wifi Premium no lobby · 1 restaurante buffet principal · 3 
de especialidades · 3 bares.

MÁIS INFORMAÇÃO Club Golden: pág 11. / Sistema 
Tudo Incluído: pág 10.

 Check-in privado.
 Quarto com decoração especial à chegada.
 Cesto de frutas e garrafa de ron.
 Presente surpresa.
 1 pequeno-almoço nupcial no quarto (com reserva).
 Abertura de cama com Bombons.  
 Cofre e Wifi no quarto.
 Jantares ilimitadas nos restaurantes de especialida- 

 des (com reserva e sujeito a disponibilidade).
 Jantar romântico com espumante (com reserva e  

 como complemento de um dos jantares nos  
 restaurantes de especialidades).
 Alojamento no Club Golden (em Junior Suite  

 Superior).
 Excursão a La Romana (meio dia).
 Último dia possibilidade de manter o quarto até às  

 15.00 hrs (com reserva e sujeito a disponibilidade).
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Vantagens

QUARTO CLUB GOLDEN

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial de Lisboa (para determinadas saídas de Outubro) 
em tarifa básica, estadia no hotel em quarto duplo Club Golden, transfers aeroporto-hotel-aeroporto, seguro 
de viagem básico, taxas de aeroporto (154 €), Vantagens e Voucher Presente. Preços válidos para reservas 
efectuadas atè 31/01/2016. Consulte preços em www.soltour.pt

BAHIA SPA

1.107€

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

DESDE
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VINHOS À LA CARTE 
(consumo mínimo 60 $)

SESSÃO FOTOGRAFICA
(consumo mínimo 100 $)

LOJAS LOBBY
(consumo mínimo 120 $)

EXCURSÕES 
(consumo mínimo 200 $)

LAVANDARIA   
(consumo mínimo 40 $)

TRATAMENTOS SPA  
(consumo mínimo 100 $)

JANTAR ROMÂNTICO 
PRIVADO

Voucher Presente 
 de 400 $ por casal

Válido para saídas de 1 Maio a 
31 Outubro 2016

BEBIDAS Premium - 30 $ 
- 40 $ 

- 40 $ 

- 40 $ 

- 60 $ 

- 60 $ 

- 100 $ 

- 30 $ 



LA ROMANA · REPÚBLICA DOMINICANA

Espectacular, diáfano e transparente, o Bouganville deixa-se 
agarrar pelas cores e aromas inesquecíveis da República 
Dominicana, na sua versão mais exigente e sensual. 
Conhecido como a flor do Caribe, singularmente atractivo 
pelos seus cuidadosos detalhes, representa um marco no 
enclave vacacional de La Romana, uma forma de expressão e 
atenção turística refinada sobre uma bonita baía.

QUARTOS 244 Junior Suite Deluxe (36 delas frente ao 
mar) · Zona de estar com sofá-cama · Casa de banho 
completo com banheira de hidromassagem, duche se-
parado e secador de cabelo · Uso de roupões e chinelos 
· Menú de almofadas · Ar condicionado · Ventilador de 
tecto · Telefone · TV plasma via satélite · Minibar · Cafe-
teira · Cofre · Tábua de engomar · Varanda · Serviço de 
quartos 24 horas · Serviço de mordomo (à pedido) · Wifi. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 1 piscina com 2 jacuzzis 
· Solário com camas balinesas e serviço de bar · Guar-
da-sóis, espreguiçadeiras e toalhas para a piscina e praia 
· Wifi nas zonas comuns (grátis) · No complexo: BAHIA 
SPA (com custo) · Ginásio · 2 campos de ténis · Centro 
de actividades aquáticas e de mergulho · Discoteca (no 
Pueblo Principe) · Salão-teatro para animação · Bilhar 
e ping-pong · Casino · Campo de golf de 9 buracos · 1 
restaurante buffet principal · 2 de especialidades · 1 res-
taurante de praia · 2 bares ·  Acesso a todas as instalações 
de Grand Bahia Principe La Romana 

MÁIS INFORMAÇÃO Sistema Tudo Incluído: pág 10. 

CARACTERÍSTICAS Hotel para maiores de 18 anos.

 Check-in privado.
 Quarto com decoração especial à chegada.
 Cesto de frutas e garrafa de ron.
 Presente surpresa.
 1 Massagem por casal (de 50 minutos) no Bahia SPA.
 1 pequeno-almoço nupcial no quarto (com reserva).
 Abertura de cama com Bombons.
 Cofre e Wifi no quarto.
 Jantares ilimitadas nos restaurantes de especialida- 

 des (com reserva e sujeito a disponibilidade).
 Jantar romântico com espumante (com reserva e  

 como complemento de um dos jantares nos 
  restaurantes de especialidades).
 Sessão de fotos profissional e CD com 10 fotos.
 Excursão a La Romana (meio dia).
 Alojamento em Junior Suite Deluxe vista mar frontal.
 Último dia possibilidade de manter o quarto até às  

 15.00 hrs (com reserva e sujeito a disponibilidade).
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Luxury Bahia Principe Bouganville
DON PABLO COLLECTION

Vantagens

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial de Lisboa (para determinadas saídas de Outubro) 
em tarifa básica, estadia no hotel em quarto duplo Junior Suite Deluxe vista mar frontal, transfers aeropor-
to-hotel-aeroporto, seguro de viagem básico, taxas de aeroporto (154 e), Vantagens e Voucher Presente. 
Preços válidos para reservas efectuadas atè 31/01/2016. Consulte preços em www.soltour.pt

QUARTO JUNIOR SUITE DELUXE VISTA MAR FRONTAL

1.339€

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

DESDE



53

VINHOS À LA CARTE 
(consumo mínimo 90 $)

LOJAS LOBBY
(consumo mínimo 200 $)

EXCURSÕES 
(consumo mínimo 240 $)

LAVANDARIA   
(consumo mínimo 50 $)

TRATAMENTOS SPA  
(consumo mínimo 120 $)

JANTAR ROMÂNTICO 
PRIVADO

Voucher Presente 
 de 500 $ por casal

Válido para saídas de 1 Maio a 
31 Outubro 2016

BEBIDAS Premium - 50 $ 
- 50 $ 

- 40 $ 

- 80 $ 

- 120 $ 

- 120 $ 

- 40 $ 
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Bahia Principe
Bavaro Resort
Um elegante e amplo Complexo formado por 5 esplêndidos Hotéis, dois deles com o selo Don Pablo Collection. 
Situado a apenas 20 km do aeroporto de Punta Cana, na costa este da República Dominicana. Os hotéis levantam-
se sobre uma extensa praia de areia branca e águas cristalinas, protegida por um recife de coral. 

Vilas de 2 e 3 alturas, rodeadas de um espaço com frondosos jardins tropicais, que convidam a dar longos 
passeios, onde se fundem a brisa marinha e a espectacular vegetação. Uma atmosfera de serenidade que se 
completa com as numerosas instalações para praticar todo o tipo de desportos e actividades diárias, com a 
fantástica equipa de animação.

Infinitas piscinas com forma de lago, secções infantis, amplos solários, vários campos de ténis, campos 
polidesportivos, centro de actividades aquáticas e de mergulho, Spa e ginásios integram esta completa oferta 
de lazer. Diversão sem limites, que inclui também as noites com os shows, bares e discoteca de Pueblo Principe.

Uma requintada e cuidada oferta gastronómica em qualquer dos seus numerosos restaurantes de especialidades 
“à la carte”, em que o seu paladar poderá viajar por diferentes lugares do mundo. E a mais variada gastronomia 
internacional nos seus extensos buffets principais, com a qualidade máxima na selecção dos produtos, os 
melhores chefes, e o máximo profissionalismo na atenção ao cliente. (Transporte interno para deslocar-se dentro 
do Resort).

Bávaro - República Dominicana
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4

Grand Bahia Principe TURQUESA
 Piscinas: 1  Rtes. à la carte: 1 
 Buffet: 1  Pool Restaurant: 1 
 Bares: 4

Complejo Bahia Principe BAVARO 
Grand Bahia Principe PUNTA CANA
Ambos hotéis forman o Complexo Ba-
hia Principe Bavaro que conta com un 
total de:  Piscinas: 3  Rtes. à la carte: 
8  Buffet: 2  Beach Restaurant: 3 

 Bares: 9  SPA   Ginásio

Luxury Bahia Principe AMBAR  
Don Pablo Collection

 Piscinas: 2  Rtes. à la carte: 4 
 Buffet: 2   Beach Restaurant: 1
 Bares: 6   SPA  Ginásio

Luxury Bahia Principe ESMERALDA  
Don Pablo Collection

 Piscinas: 2  Rtes. à la carte: 3
 Buffet: 2   Beach Restaurant: 1 
 Bares: 3   SPA

ÁREAS COMUNS
 Pueblo Principe  Campos 

Desportivos (fútebol, ténis, basquete-
bol)  Aluger de bicicletas  SPA

 Ginásio   Salão-Teatro 

ZONA AVENTURA
 Fun Area  Parque de Aventuras 
 Mini-golf

BAHIA SCOUTS WATER PARK

CENTRO DE CONVENÇOES

1 5

2

4

6
3

7

8

6a



PLAYA BÁVARO · REPÚBLICA DOMINICANA

Complexo Bahia Principe Bavaro

Sobre as areias mais emblemáticas do Caribe, a galardoada 
Playa Bávaro, de palmeirais e águas turquesas, enriquecidas por 
um mangal e a barreira de coral, nasce este espaçoso hotel, ideal 
para as férias graças às suas magníficas instalações e variadas 
propostas de entretenimento. Os seus grandes e acolhedores 
quartos, os seus serviços exclusivos, o reconhecido requinte 
gastronómico dos seus restaurantes e bares, a sugestiva 
oferta dos programas de wellness do spa, a pratica de deportos 
aquáticos ou em pista e a diversão nocturna situam este hotel 
entre os mais desejados desta zona paradisíaca.

QUARTOS Complexo formado por 2 idénticos hotéis 
com 756 Junior Suite Superior cada um: Grand Bahia 
Principe Punta Cana e Grand Bahia Principe Bavaro · 
Zona de estar com sofá-cama · Casa de banho completa 
com banheira de hidromassagem e secador de cabelo 
· Ar condicionado · Ventilador de tecto · Telefone · TV 
plasma via satélite · Minibar · Cafeteira · Cofre · Tábua de 
engomar · Terraço · Wifi.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 3 grandes piscinas em 
forma de lago · 4 jacuzzis · Grande solário com zona 
relax com camas balinesas, guarda sol, cadeiras e toal-
has na piscina e praia · BAHIA SPA (com custo) · Ginásio 
· 3 courts de tenis · Campos polidesportivos · Centro de 
actividades aquáticas · Discoteca (no Pueblo Principe) 
· Salão-teatro para animação · Coreto de casamento · 
Campo de Golf · 1 hora grátis por dia de Wifi Premium 
no lobby · Cada um dos hotéis conta com: 1 restaurante 
buffet e 1 restaurante japonês (de uso exclusivo do hotel 
em que estejam alojados) · 6 restaurantes de especialida-
des · 3 restaurantes de praia · 9 bares. 

MAIS INFORMAÇÃO Club Golden: pág 11. / Sistema 
Tudo Incluído: pág 10. 

 Check-in privado.
 Quarto com decoração especial à chegada.
 Cesto de frutas e garrafa de ron.
 Presente surpresa.
 1 pequeno-almoço nupcial no quarto (com reserva).
 Abertura de cama com Bombons.
 Cofre e Wifi no quarto.
 Jantares ilimitadas nos restaurantes de especialida 

 des (com reserva e sujeito a dis ponibilidade).
 Jantar romântico com espumante (com reserva e  

 como complemento de um dos jantares nos  
 restaurantes de especialidades).
 Alojamento no Club Golden (em Junior Suite  

 Superior).
 Entrada na Discoteca “Imagine”.
 Último dia possibilidade de manter o quarto  até às  

 15.00 hrs (com reserva e sujeito a disponibilidade).
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Vantagens

O preço “Desde” incluí: Avião volta em ida e voo especial de Lisboa (para determinadas saídas de Outubro) 
em tarifa básica, estadia no hotel em quarto duplo Club Golden, transfers aeroporto-hotel-aeroporto, seguro 
de viagem básico, taxas de aeroporto (154 € ), Vantagens e Voucher Presente. Preços válidos para reser-
vas efectuadas atè 31/01/2016. Consulte preços em www.soltour.pt

QUARTO CLUB GOLDEN

1.180€

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

DESDE

BAHIA SPA



57

VINHOS À LA CARTE 
(consumo mínimo 60 $)

SESSÃO FOTOGRAFICA
(consumo mínimo 100 $)

LOJAS LOBBY
(consumo mínimo 120 $)

EXCURSÕES 
(consumo mínimo 200 $)

LAVANDARIA   
(consumo mínimo 40 $)

TRATAMENTOS SPA  
(consumo mínimo 100 $)

JANTAR ROMÂNTICO 
PRIVADO

Voucher Presente 
 de 400 $ por casal

Válido para saídas de 1 Maio a 
31 Outubro 2016

BEBIDAS Premium - 30 $ 
- 40 $ 

- 40 $ 

- 40 $ 

- 60 $ 

- 60 $ 

- 100 $ 

- 30 $ 



PLAYA BÁVARO · REPÚBLICA DOMINICANA

Luxury Bahia Principe Esmeralda

Paradigma da oferta total da exclusividade e o sentido de 
gosto, é ideal para qualquer plano de férias em casal, com 
vontade de disfrutar das experiências mais exigentes. O 
seu estilo colonial sobre a baía, move-se de plena vitalidade 
autêntica do Caribe, enriquecida por fabulosos programas de 
ócio elaborados por uma selectiva equipa especializada em 
mimar cada minuto da sua estada.

QUARTOS 570 Junior Suite Deluxe · Zona de estar com 
sofá cama · Casa de banho completa com banheira de 
hidromassagem, duche separado e secador de cabelo 
·  Uso de roupões e chinelos · Menú de almofadas · Ar 
condicionado · Ventilador de tecto · Telefone · TV plasma 
vía satélite · Minibar · Cafeteira · Cofre · Tábua de engomar 
· Terraço · Serviço de quartos 24 horas · Serviço de mor-
domo (à pedido) · Wifi. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 2 piscinas · Chapéus de 
sol e espreguiçadeiras e serviço de toalhas na piscina e 
na praia · 6 jacuzzis · BAHIA SPA (com custo) · Wifi nas 
zonas comuns (grátis) · Dentro do Complexo: Centro 
de actividades aquáticas · Ginásio · 3 campos de ténis · 
Campos polidesportivos · Anfiteatro · Coreto para casa-
mentos · Campo de golf · Discoteca (no Pueblo Principe) 
· 2 Restaurantes buffet · 3 restaurantes de especialidades 
· 1 restaurante de praia · 3 bares · Acesso a maioria das 
instalações do Complexo. 

MAIS INFORMAÇÃO Sistema Tudo Incluído: pág 10.

 Check-in privado.
 Quarto com decoração especial à chegada.
 Cesto de frutas e garrafa de ron.
 Presente surpresa.
 1 Massagem por casal (de 50 minutos) no Bahia SPA.
 1 pequeno-almoço nupcial no quarto (com reserva).
 Abertura de cama com Bombons.
 Cofre e Wifi no quarto.
 Jantares ilimitadas nos restaurantes de especialida 

 des (com reserva e sujeito a disponibilidade).
 Jantar romântico com espumante (com reserva e  

 como complemento de um dos jantares nos  
 restaurantes de especialidades).
 Sessão de fotos profissional e CD com 10 fotos.
 Entrada na Discoteca “Imagine”.
 Último dia possibilidade de manter o quarto até às  

 15.00 hrs (com reserva e sujeito a disponibilidade).
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DON PABLO COLLECTION

Vantagens

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial de Lisboa (para determinadas saídas de Outubro) 
em tarifa básica, estadia no hotel em quarto duplo Junior Suite Deluxe, transfers aeroporto-hotel-aeroporto, 
seguro de viagem básico, taxas de aeroporto (154 e), Vantagens e Voucher Presente. Preços válidos para 
reservas efectuadas atè 31/01/2016. Consulte preços em www.soltour.pt

QUARTO JUNIOR SUITE DELUXE

1.361€

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

DESDE
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VINHOS À LA CARTE 
(consumo mínimo 90 $)

LOJAS LOBBY
(consumo mínimo 200 $)

EXCURSÕES 
(consumo mínimo 240 $)

LAVANDARIA   
(consumo mínimo 50 $)

TRATAMENTOS SPA  
(consumo mínimo 120 $)

JANTAR ROMÂNTICO 
PRIVADO

Voucher Presente 
 de 500 $ por casal

Válido para saídas de 1 Maio a 
31 Outubro 2016

BEBIDAS Premium - 50 $ 
- 50 $ 

- 40 $ 

- 80 $ 

- 120 $ 

- 120 $ 

- 40 $ 



PLAYA BÁVARO · REPÚBLICA DOMINICANA

Luxury Bahia Principe Ambar

Como a pedra preciosa que define o seu nome, encontramo-
nos diante um lugar que mantém toda a magia da idílica 
Punta Cana. As suas seletas vilas navegam sobre o mar do 
Caribe com varandas sobre o oceano Atlântico, criando a 
conjugação mais atrativa que possa dar-se. O Luxury Bahia 
Principe Ambar mostra um tratamento especial em todos os 
seus serviços, como um tesouro cravado na praia, de areias 
brancas e suaves, disposto para viver os momentos mais 
memoráveis das nossas vidas.

QUARTOS 964 Junior Suite Deluxe · Zona de estar com 
sofá cama · Casa de banho completa com banheira de 
hidromassagem, duche separado e secador de cabelo · 
Uso de roupões e chinelos · Menú de almofadas · Ar con-
dicionado · Ventilador de tecto · Telefone · TV plasma vía 
satélite · Minibar · Cafeteira · Cofre · Tábua de engomar · 
Terraço · Serviço de quartos 24 horas · Serviço de mordo-
mo (à pedido) · Wifi. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS 2 piscinas com espaçosos 
solários e jardins com guarda-sol e cadeiras e serviço de 
toallas de piscina e praia · Área exclusiva de relaxamento 
com camas balinesas · Zona Chill Out · 6 jacuzzis ao ar 
livre · BAHÍA SPA (com custo) · Ginásio · Centro de activi-
dades aquáticas · Wifi nas zonas comuns (grátis) · Dentro 
do complexo: 3 courts de ténis · Campos polidesportivos 
· Anfiteatro · Coreto de casamentos · Campo de golf · 
Discoteca (no Pueblo Principe) · 2 restaurantes buffet · 4 
restaurantes de especialidades · 1 restaurante de praia · 
6 bares · Acesso a maioria das instalações do Complexo. 

MAIS INFORMAÇÃO Sistema Tudo Incluído: pág 10.  

CARACTERISTICAS Hotel para maiores de 18 anos. 

 Check-in privado.
 Quarto com decoração especial à chegada.
 Cesto de frutas e garrafa de ron.
 Presente surpresa.
 1 Massagem por casal (de 50 minutos) no Bahia SPA.
 1 pequeno-almoço nupcial no quarto  (com reserva).
 Abertura de cama com Bombons.
 Cofre e Wifi no quarto.
 Jantares ilimitadas nos restaurantes de especialidades  

 (com reserva e sujeito a disponibilidade).
 Jantar romântico com espumante (com reserva e  

 como complemento de um dos jantares nos 
 restaurantes de especialidades).
 Sessão de fotos profissional e CD com 10 fotos.
 Entrada na Discoteca “Imagine”.
 Último dia possibilidade de manter o quarto até às 

 15.00 hrs (com reserva e sujeito a disponibilidade).
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DON PABLO COLLECTION

Vantagens

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial de Lisboa (para determinadas saídas de Outubro) 
em tarifa básica, estadia no hotel em quarto duplo Junior Suite Deluxe, transfers aeroporto-hotel-aeroporto, 
seguro de viagem básico, taxas de aeroporto (154 €), Vantagens e Voucher Presente. Preços válidos para 
reservas efectuadas atè 31/01/2016. Consulte preços em www.soltour.pt

QUARTO JUNIOR SUITE DELUXE

1.361€

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

DESDE

BAHIA SPA
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VINHOS À LA CARTE 
(consumo mínimo 90 $)

LOJAS LOBBY
(consumo mínimo 200 $)

EXCURSÕES 
(consumo mínimo 240 $)

LAVANDARIA   
(consumo mínimo 50 $)

TRATAMENTOS SPA  
(consumo mínimo 120 $)

JANTAR ROMÂNTICO 
PRIVADO

Voucher Presente 
 de 500 $ por casal

Válido para saídas de 1 Maio a 
31 Outubro 2016

BEBIDAS Premium - 50 $ 
- 50 $ 

- 40 $ 

- 80 $ 

- 120 $ 

- 120 $ 

- 40 $ 



PLAYA BÁVARO · REPÚBLICA DOMINICANA

Barceló Bávaro Beach

SITUAÇÃO Na 1ª linha de praia, a 15 min do aeroporto. 

QUARTOS 589 unidades com casa de banho com se-
cador, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, 
TV-SAT, minibar (reposição diaria), cafeteira, cofre, set de 
engomar e varanda/terraço. Serviço de quartos e Wifi 
(com custo excepto no Club Premium).

INSTALAÇÕES 3 restaurantes: 1 buffet e 2 à la carte. 2 
bares. 1 discoteca (no H.Barceló Bavaro Palace Deluxe, 
aberta das 23 às 03 hrs). Piscina com jacuzzi, base aquáti-
ca, ginásio, teatro para espetáculos e lojas. No complexo: 
7 courts de ténis, campo de golf, minigolf (com custo a 
partir 6 pm) e 2 campos polidesportivos. SPA (com cus-
to). Casino 24 horas. Acesso ao resto das instalações do 
complexo. Wifi (com custo, excepto no Club Premium). 

TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet, jantares 
à la carte (com reserva), vinho da casa, snacks, bebidas 
nacionais e selecção de marcas internacionais em cer-
tos bares do complexo. Cofre e minibar. Programa de 
animação, entrada e consumos na discoteca. Uso das 
instalações de todo o complexo. 1 green fee grátis cada 
2 dias (aluguer de carro obrigatório). Ping-pong, ténis, gi-
násio e waterpolo. Desportos aquáticos sem motor (com 
reserva e sujeito a disponibilidade). 

CARACTERÍSTICAS  Hotel para maiores de 18 anos.

1.562€

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

Vantagens
 Garrafa de vinho espumante e petit fours no quarto. 
 Presente surpresa.
 2 T-shirts de  presente. 
 Foto de recodação. 
 Quarto superior (sujeito a disponibilidade). 
 Pequeno-almoço continental no quarto no primeiro 

dia. 
 15% de desconto nos serviços do SPA. 
 Último dia possibilidade de manter o quarto até às 

15.00 hrs. (sujeito a disponibilidade).
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QUARTO SUPERIOR

DESDE

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial de Lisboa (para determinadas saídas de Maio e/
ou Outubro) em tarifa básica, estadia no hotel em quarto duplo base, transfers aeroporto-hotel-aeroporto, 
seguro de viagem básico, taxas de aeroporto (154 €) e Vantagens. Preços válidos para reservas efectuadas 
atè 31/01/2016. Consulte preços em www.soltour.pt



PLAYA BÁVARO · REPÚBLICA DOMINICANA

Barceló Bávaro Palace Deluxe

SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia, a 15 min. do aeroporto.

QUARTOS 1.402 unidades, entre elas Deluxe, Junior 
Suite, Suite e Grand Suite. Com casa de banho completa 
com secador de cabelo, ar condicionado, ventilador de 
tecto, telefone, TV LCD de 32”, cafeteira, minibar e cofre 
(grátis), tábua de passar a ferro e uso de roupões e chi-
nelos. Room service e Wifi (com custo, excepto no Club 
Premium). As Jr. Suites contam com sala de estar com 
sofá-cama e varanda com hidromassagem para 2.

INSTALAÇÕES 11 restaurantes: 2 Buffet, 7 à la carte, 1 
snack-bar e Rte. “La Comedie” (com custo, excepto clien-
tes do Club Premium). 1sport-bar com snacks e bebidas 
aberto 24 hrs. 14 bares. Piscina com jacuzzi. Discoteca. 
SPA (com custo). Ginásio. Lojas. Teatro para espectáculos. 
No complexo: 7 campos de ténis, campo de golf de 18 
buracos, minigolf (com custo de 18 a 24 hrs) e 2 campos 
polidesportivos. Casino aberto 24 hrs. Wifi (com custo 
excepto no Club Premium).

TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet, janta-
res nos restaurantes à la carte (com reserva), vinho da 
casa, snacks, bebidas nacionais e selecção de marcas 
internacionais. Minibar e cofre. Entrada e consumos na 
discoteca. Actividades. Desportos aquáticos sem motor: 
vela, snorkel, caiaques, gaivotas e windsurf. Programa 
de entretenimento. Utilização das instalações de todo o 
complexo excepto do o H. Barceló Bávaro Beach. 1 green 
fee grátis cada 3 dias (aluguer de carro obrigatório).

Vantagens
 Garrafa de vinho espumante e petit fours no quarto. 
 Presente surpresa. 
 2 T-shirts de presente.
 Foto de recodação. 
 Quarto superior (sujeito  a disponibilidade). 
 Pequeno-almoço continental no quarto no primeiro 

dia. 
 15% de desconto nos serviços de SPA. 
 Último dia possibilidade de manter o quarto até às 

15.00 hrs. (sujeito a disponibilidade).
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QUARTO DELUXE

1.590€

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

DESDE

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial de Lisboa (para determinadas saídas de Maio e/
ou Outubro) em tarifa básica, estadia no hotel em quarto duplo base, transfers aeroporto-hotel-aeroporto, 
seguro de viagem básico, taxas de aeroporto (154 €) e Vantagens. Preços válidos para reservas efectuadas 
atè 31/01/2016. Consulte preços em www.soltour.pt



PLAYA BÁVARO · REPÚBLICA DOMINICANA

Grand Palladium Punta Cana 

SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia. A 1 km. da zona comer-
cial “Plaza Bávaro”. 

QUARTOS  535 unidades (entre elas Deluxe, Jr. Suites e 
Loft Suite) com casa de banho com duche e secador de 
cabelo, banheira de hidromassagem, ar condicionado, 
ventilador de tecto, telefone, TV-SAT de ecrã plano, rá-
dio-despertador com conexão para MP3, minibar (com 
reposição diária de água, refrescos e cerveja), cafeteira, 
cofre (grátis), tábua de passar a ferro e varanda/terraço. 

INSTALAÇÕES O Complexo comta con 13 restaurantes: 
5 Buffet e 8 de especialidades. 15 bares. 4 piscinas com 
jacuzzi e bar aquático. SPA (com custo) e salão de beleza. 
Teatro para espectáculos. Discoteca. Casino (no Grand 
Palladium Palace). Ginásio, minigolf, cancha de futebol, 4 
canchas de badminton, 6 canchas de ténis e 4 de paddle. 
Base aquática. Lojas. Wifi no lobby grátis.

TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet e jan-
tares ilimitados nos restaurantes à la carte (com reserva 
e sujeito a disponibilidade). Snacks, bebidas nacionais e 
selecção de marcas internacionais 24 hrs. Vinho da casa 
nos jantares. Entrada e consumos na discoteca. Minibar 
e cofre. Actividades variadas. Desportos aquáticos sem 
motor: catamarã, windsurf, caiaques e snorkel. Entrada 
no Casino. Utilização das instalações do H. Grand Palla-
dium Bávaro e Palace.

Vantagens
 Quarto superior (sujeito a disponibilidade).
 Presente surpresa. 
 Cesta de frutas e garrafa de espumante  

 à sua chegada.
  No SPA: 15% desconto nos tratamentos. 
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QUARTO DELUXE

1.229€

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

DESDE

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial de Lisboa (para determinadas saídas de Maio e/
ou Outubro) em tarifa básica, estadia no hotel em quarto duplo base, transfers aeroporto-hotel-aeroporto, 
seguro de viagem básico, taxas de aeroporto (154 €) e Vantagens. Preços válidos para reservas efectuadas 
atè 31/01/2016. Consulte preços em www.soltour.pt



PLAYA BÁVARO · REPÚBLICA DOMINICANA

The Royal Suites Turquesa by Palladium 

SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia. 

QUARTOS 372 Suites (entre elas Deluxe Jr. Suites, Ro-
yal Jr. Suites, Suites Deluxe, etc.) com sala de estar com 
sofá cama, casa de banho com duche e banheira de 
hidromassagem, secador de cabelo, uso de roupões e 
chinelos, ar condicionado, ventilador de tecto, telefone, 
TV-SAT com ecrã plasma, reproductor de DVD, minibar 
(com reposição diária de água, refrescos e cerveja e 1 
bebida alcoólica), cafeteira, cofre (grátis), tábua de passar 
a ferro e varanda/terraço. Menú de almofadas. Serviço de 
mordomo. Serviço de quartos 24 hrs. Wifi grátis. 

INSTALAÇÕES 15 restaurantes: 5 Buffet, 8 de especiali-
dades e 2 exclusivos The Royal Suites. 19 bares no Com-
plexo e 4 bares exclusivos The Royal Suites. 7 piscinas 
com jacuzzi. Praia com acesso privado. Salão de beleza. 
SPA (acesso gratuito ao circuito de águas. Tratamentos 
com custo). Teatro para espectáculos. Discoteca. Casino 
(no Grand Palladium Palace). Ginásio, minigolf, cancha 
de futebol, canchas de badminton, ténis e paddle. Base 
aquática. Lojas. Wifi no lobby grátis. 

TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet e jan-
tares ilimitados nos restaurantes à la carte (com reserva 
e sujeito a disponibilidade). Snacks, bebidas nacionais 
e selecção de marcas internacionais as 24 hrs. Vinho 
da casa nos jantares. Entrada e consumos na discoteca. 
Minibar, cofre e serviço de quartos 24 hrs. Actividades 
variadas. Desportos aquáticos sem motor. Entrada no 
Casino. Possibilidade de utilizar às instalações do Com-
plexo Palladium.

 CARACTERÍSTICAS Hotel para maiores de 18 anos.

Vantagens
 Quarto superior (sujeito a disponibilidade).
 Presente surpresa. 
 Cesta de frutas e garrafa de espumante à sua  

 chegada.
 No SPA: 15% descontonos tratamentos. 
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QUARTO ROYAL JUNIOR SUITE DELUXE

SPA

1.454€

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

DESDE

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial de Lisboa (para determinadas saídas de Maio e/
ou Outubro) em tarifa básica, estadia no hotel em quarto duplo base, transfers aeroporto-hotel-aeroporto, 
seguro de viagem básico, taxas de aeroporto (154 €) e Vantagens. Preços válidos para reservas efectuadas 
atè 31/01/2016. Consulte preços em www.soltour.pt



PLAYA BÁVARO · REPÚBLICA DOMINICANA

Meliá Caribe Tropical 

SITUAÇÃO Sobre Playa Bávaro, adjacente ao Cocotal 
Golf & Country Club. A 20 kms. do aeroporto. 

QUARTOS 1.139 Junior Suites e Suites com casa de ban-
ho completa com secador de cabelo, ar condicionado, 
ventilador de tecto, telefone, TV de ecrã plano por cabo, 
minibar (com reposição diária de agua e refrescos), co-
fre e terraço/varanda. Wifi (com custo, excepto em The 
Level).

INSTALAÇÕES 13 restaurantes, 2 tipo buffet e 11 à la 
carte (Rte. Japonês e Gabi Beach com custo). 14 bares (3 
deles aquáticos) e Sport bar. Fun Pub. Casino. 10 piscinas 
(com jacuzzi). Centro de desportos náuticos, ginásio, 7 
campos de tenis, 1 de basquetebol e campo de golf. 2 
SPA “Yhi Wellness”. Animação. Teatro para espectáculos. 
Lojas. Wifi no lobby (grátis). 

TUDO INCLUÍDO Pensão completa tipo buffet. Jantar 
nos restaurantes à la carte (com reserva e sujeito a dispo-
nibilidade). Minibar e cofre. Snacks, bebidas nacionais e 
selecção de bebidas internacionais “Premium”. Vinho da 
casa. Uso do ginásio, ténis diurno, jogos de mesa, activi-
dades aquáticas sem motor (caiaques, windsurf, canoas, 
bicicletas aquáticas, snorkel). Animação. Sauna, banho 
turco e hidromassagen no Yhi Wellness.

Vantagens
 Detalhe de boas-vindas. 
 Cocktail especial.
 Presente surpresa. 
 Quarto superior com cama king-size (sujeito a 

disponibilidade). 
 Serviço nocturno de abertura de cama. 
 1 Jantar romântico com espumante e bolo especial.
 10 % desconto nos restaurantes com custo. 
 10 % desconto no Yhi Wellness.
 No último dia possibilidade de manter o quarto até 

às 15:00 hrs. (sujeito a disponibilidade).
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QUARTO DELUXE JUNIOR SUITE

1.451€

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

DESDE

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial de Lisboa (para determinadas saídas de Maio e/
ou Outubro) em tarifa básica, estadia no hotel em quarto duplo base, transfers aeroporto-hotel-aeroporto, 
seguro de viagem básico, taxas de aeroporto (154 €) e Vantagens. Preços válidos para reservas efectuadas 
atè 31/01/2016. Consulte preços em www.soltour.pt



PLAYA BÁVARO · REPÚBLICA DOMINICANA

Paradisus Punta Cana Resort

SITUAÇÃO Sobre a praia. A 25 kms. do aeroporto de 
Punta Cana. 

QUARTOS 734 espaçosas “Junior Suites”, com salão, casa 
de banho com secador, ar condicionado, telefone, TV-
LCD por cabo, minibar, cafeteira, cofre (grátis), tabúa de 
passar a ferro, terraço ou varanda e serviço de quartos 24 
horas. Wifi (grátis). 

INSTALAÇÕES 12 restaurantes: 9 à la carte (entre eles 
“Passion” by Martín Berasategui, com custo e para maio-
res de 18 anos) e 3 buffet. Restaurante “La Palapa” (ex-
clusivo do “Royal Service” e para maiores de 18 anos). 10 
bares. Salas de reuniões equipadas. Casino e discoteca. 
5 piscinas (1 delas no SPA). Parque ecológico. Ginásio, 4 
campos de ténis e 3 de paddle. SPA (com custo) e Golf 
(green Fee incluido, equipamento e carro com custo adi-
cional). Wifi nas zonas comuns (grátis). 

TUDO INCLUÍDO Pensão completa, jantares ilimitados 
à la carte, snacks, bebidas nacionais e internacionais ili-
mitadas, vinhos internacionais nos restaurantes de espe-
cialidades, minibar (reposição diária), cofre e serviço de 
quartos 24 horas. Entrada e consumos na discoteca. Des-
portos (aeróbica, ping-pong, ténis, futebol de 7, petanca, 
dardos, voleibol, paddle e bicicletas). Parque de Aventu-
ra. Ginásio. Animação e actividades aquáticas sem motor 
(windsurf, snorkel, bicicletas aquáticas, canoas e vela).

Vantagens
 Frutas e garrafa de vinho espumante. 
 Presente surpresa. 
 Serviço nocturno de abertura de cama.
 1 Pequeno-almoço romântico no quarto.
 10% de desconto nos serviços do SPA. 
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QUARTO JUNIOR SUITE

1.800€

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

DESDE

O preço “Desde” incluí: Avião ida e volta em voo especial de Lisboa (para determinadas saídas de Maio e/
ou Outubro) em tarifa básica, estadia no hotel em quarto duplo base, transfers aeroporto-hotel-aeroporto, 
seguro de viagem básico, taxas de aeroporto (154 €) e Vantagens. Preços válidos para reservas efectuadas 
atè 31/01/2016. Consulte preços em www.soltour.pt
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Baleares&
     Canárias

A vida relaxada, o sabor das coisas autênticas, a magia des-
ses momentos que se fazem irrepetíveis, o pôr do sol, as 
águas cristalinas, a areia, as noites salgadas, o sol, o sorri-
so de cada manhã e o desejo de conquistar o mundo com 
beijos… Baleares são o destino onde se escrevem mil e um 
poemas de amor e são assinados sob as estrelas. 

Maiorca, Menorca, Ibiza, Formentera. Todas, e cada uma 
delas, ilhas deste arquipélago conhecido no mundo intei-
ro, são o paraíso das férias, o lugar de encontro de famosos, 
personalidades VIP de todo o planeta e viajantes que procu-
ram a essência de um Mediterrâneo cheio de tradição, cul-
tura, praias intermináveis e enseadas desertas, gastronomia 
gourmet, natureza viva.

Viver mediterrâneamente. Só nas Baleares é possível en-
contrar esse ponto de equilíbrio perfeito, onde na mistura 
da harmonia de todos os desejos e o  alcançar desses dias 
de sonho que todos procuramos. O destino idílico em que 
dedicar-se a descobrir cada dia como se fosse o último, a 

passar por  cantos deixando marcas, criando memórias ines-
quecíveis, histórias para encher a mala e presentear-se para 
o resto da vida, detalhe a detalhe. 

Eleger qualquer uma das suas ilhas para quebrar a rotina 
é pura felicidade, pura vida: Maiorca, para os que querem 
tudo; Ibiza, para mergulhar no seu selecto ambiente e dar-
se aos caprichos mais delicados; Menorca, para reencon-
trar-se com a beleza, entrar em plena natureza e perder a 
noção do tempo; Formentera, para deixar-se levar pelas 
ondas e recrear ao sol, sobre as areias mais brilhantes do 
Mediterrâneo…

Baleares são isto e muito mais. Porque as Baleares são o re-
flexo de todo aquele que é capaz de descobrir os seus se-
gredos. O que viaja para misturar-se com os seus mais belos 
recantos, o que se deixa conquistar e conquista, o que pro-
va, vive e sente sem limites… O que sabe que aqui, como 
em nenhum outro lugar, poderá desenhar as suas melhores 
recordações.

Baleares, mediterrâneamente ...
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Existem destinos aos quais se deve ir uma vez na vida. E 
destinos aos que devemos sempre voltar. As Canárias são 
um desses destinos: um cenário natural onde a mãe terra 
parece ter conspirado com os deuses para criar um paraíso 
cheio de luz, harmonia e calor em que se esquece de tudo 
e deixa-se embalar pela brisa do Atlântico. O lugar idóneo 
para escapar em casal e render-se ao prazer de desfrutar de 
um lugar autêntico.

As ilhas que formam este maravilhoso arquipélago desta-
cam-se pela sua natureza selvagem, as suas pequenas po-
voações, perdidas noutras épocas, em que as conversações 
e o carinho brindavam na proximidade, em que o toque im-
pecável das areias, no beijo permanente do seu casamento 
indissolúvel com o mar.

A imparável força de Tenerife, capital indiscutível do ritmo, 
a paixão e a arte mais inovadora das Canárias; a magia his-
tórica de Gran Canária, com  as suas eternas praias e o seu 

excelso património; a luz imensa de Lanzarote, onde a pa-
lavra relax adquire refinamentos impensáveis; e o espírito 
de liberdade de Fuerteventura, a pátria do surf e das ondas.

Caminhar pelo contraste das suas paisagens que parecem 
ter vindo de outra galáxia, embeber a alma sempre afável 
da sua gente, mergulhar na alegria das suas festas, masca-
rar-se como se cada dia fosse um carnaval… Resistir ao seu 
encanto é uma missão impossível, pois nada pode dizer que 
não à sua vitalidade, à sua radiante energia vulcânica.

As Canárias são tudo, um leque multicolor de vida e expe-
riências nas quais se reencontram com a essência que os 
torna únicos, o sabor do passado, a marca do presente e a 
visão inapagável de um futuro cheio de espontaneidade e 
sorrisos. O marco de mil momentos de felicidade na captura 
de belas memórias e criar a história de amor mais bonita 
do mundo. 

Canárias, paixão pelo autêntico



Tenerife
ilha     única
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Há lugares que parecem criados para deslumbrar. Lugares que se abrem 
apenas para os olhos daqueles que sabem olhar e tem essa capacidade 
para maravilhar-se, que os faz voltar a ser crianças uma e outra vez. Um 
dos cantos do mundo em que maravilhar-se e aproveitar, como se hoje 
fosse o último dia de tudo, faz de Tenerife uma ilha única, desenhada para 
enamorar-se sem remédio.

Se alguém tivesse assinado esta obra espectacular da natureza, a teria 
dedicado, sem dúvida, aos fiéis amantes da beleza, os detalhes, o sol e a 
vida plena. Tenerife é um paraíso cheio de cumplicidade para os que viajam 
em casal, desfrutar da calma e do mar, da gastronomia e das suas gentes 
hospitaleiras.

O Norte está coroado por Puerto de la Cruz, o destino ideal para deixar-
se cair aos pés do Atlântico nas suas surpreendentes praias de areia negra, 
mergulhar nas suas ruas e misturar-se com o seu agradável e pausado 
ambiente. Ao seu redor, entre montanhas de texturas vulcânicas, emergem, 

diminutos e encantadores, dezenas de povos em que sempre é possível 
encontrar as portas abertas. O seu calor e a sua vida tranquila, marcam esta 
zona de Tenerife como uma das mais recomendáveis para presentear-se 
com uns dias longe de tudo.

Santa Cruz de Tenerife, a capital, é um quadro de vivos contrastes, onde 
a doçura das suas tardes passeando entre exóticos jardins se encontra 
com as noites mais animadas e alegres das Canárias. As suas esplanadas 
repletas de conversações, a delicadeza dos seus restaurantes, as ruas antigas 
que descobrem os seus segredos a cada passo e a amabilidade dos seus 
habitantes oferecem histórias  inesquecíveis a cada visitante.

Mas Tenerife também é Sul, é praia, pôr do sol infinito, dias inteiros de relax 
contemplando o Atlântico, cocktails à luz das velas, passeios marítimos 
que apenas se descobrem sob as estrelas… Costa Adeje, os Cristianos, a 
maravilha natural dos Gigantes, o imponente Teide como vigia inigualável e 
um sem fim de lugares secretos onde se sonha acordado.
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O que não pode perder de Tenerife

Praias de areia negra
Para os que procuram uma experiência única que só Tenerife pode oferecer, nada melhor do que perder-se pelas suas infinitas 
praias de areia escura e luz sem igual. Situadas na zona norte da ilha, sobre todo o ambiente de Puerto de la Cruz, estes areais quase 
mágicos convidam ao relax e à tranquilidade, longe da confusão das grandes praias do sul. Dignas de uma visita são as enseadas 
que integram a Playa Jardín, em que se pode desfrutar da beleza de uma cascata natural que cai para o oceano.

Esplanadas chic na Playa del Duque
Entre o murmurinho do sul de Tenerife há um oásis de paz e ambiente selecto, ideal para desfrutar das noites mais românticas da 
ilha. Trata-se da zona das esplanadas e bares junto ao mar que salpicam a exclusiva e majestosa Playa del Duque. Sentar-se num 
destes locais de moda, cheios de sofisticação e com infinitas cartas de cocktails, as esplanadas mais requintadas de Playa del Duque 
são uma oportunidade de ouro para conversar e saborear toda a essência das férias.

Os segredos do Teide
É impossível não ver porque coroa e vigia, sem descanso, toda a ilha de Tenerife como um grande faraó milenário. O Teide é o pico 
mais espectacular que se pode visitar em Espanha, uma aventura cheia de emoção e histórias que guardam para sempre nessa 
parte da memória onde se conservam todos os sorrisos. Mas, além das rotas habituais pelo Parque Nacional, existe a possibilidade 
de percorrer um dos seus segredos mais bem guardados: a vida que salpica das suas encostas, dispersa em pequenas povoações 
que baixam até ao oceano e que conservam a verdadeira essência desta ilha única.

Santa Cruz de praça em praça 
A capital de Tenerife, a fortaleza da vida urbana, cosmopolita e ecléctica como nenhuma, pode-se desfrutar de mil e uma formas 
diferentes: as praias como o maravilhoso areal das Teresitas-, os  museus, as lojas e boutiques de luxo, os passeios, os miradores… 
e as  praças. Porque em Santa Cruz a verdadeira vida está nesses pontos de encontro em que os Canários e os visitantes coincidem 
para conversar e sentar-se tomando algo ao final da tarde, respirando o fresco que anuncia a noite e despede-se do sol com um 
brinde

Navegar com as baleias 
Uma experiência inesquecível para partilhar: sair para navegar pelo Atlântico acompanhados do baile mágico dos golfinhos e das 
baleias. O sul de Tenerife é um dos melhores enclaves do mundo para desfrutar destes adoráveis cetáceos no seu hábitat natural, 
livres e felizes, já que residem por dezenas em zonas muito próximas do litoral. A viagem de barco é curta e a travessia muito 
agradável, perfeita para mergulhar no espectáculo e guardar na memória imagens cheias de beleza.

A vulcânica Costa del Silencio
No extremo sul de Tenerife existe um pequeno canto diferente de todo o resto: um oásis de tranquilidade inimaginável, retirado 
dos grandes areais turísticos desta zona da ilha, em que se podem encontrar numerosas pequenas enseadas que se abrem ao 
longo do penhasco que cai sobre o Atlântico. Um caminho que percorre todo o litoral e a ele se abrem os acessos que levam às 
diferentes enseadas onde apenas há gente e o banho é perfeito pois as suas águas são extremamente limpas e cristalinas e o seu 
fundo está decorado com pedras de mil formas e cores.



Tudo Incluído

Bahia Principe San Felipe
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Tenerife

As vantagens para os clientes em regime de “Tudo incluído” 
são as seguintes:Todas as refeições, snacks, bebidas e 
cocktails locais nos restaurantes e bares do nosso hotel. 
(Consulte horários no diretório de serviços do hotel).

Dois jantares à la carte por semana de estada e 
prévia reserva, em qualquer um dos restaurantes de 
especialidades: comida espanhola e italiana.

Sumos e as seguintes bebidas alcoólicas: vinho, cerveja, 
espumante, rum, genebra, vodka, brandy e whisky (marcas 
locais) até às 23hrs nos lobby bar. Primeiras marcas e 
outras bebidas não especificadas com custo extra. Todas as 
bebidas consumidas depois das 23 hrs serão a pagar

Granizados, café, refrescos e cerveja no bar da piscina das 
10 hrs. às 18 hrs

Programa de Actividades especiais para crianças no 
Miniclube (das 4 aos 12 anos).

Uso do ginásio.

Use e desfrute das instalações desportivas especificadas 
no apartado DESPORTOS E ATIVIDADES, dentro do recinto 
do hotel.

Programa internacional de animação para adultos e 
crianças (diurna e noturna.).

Espreguiçadeiras, chapéus de sol e toalhas nas piscinas (as 
últimas com depósito prévio).

Desportos e actividades Ténis, campo multi-uso, petanca, 
tiro com carabina e ginásio (idade mínima 16 anos).

Outros serviços De baby  siter (prévio aviso), 
lavandaria e serviço médico, correio, fax, zona wi-fi e 
internet, cofre e minibar. Vinho de marca engarrafado 
e bebidas internacionais oferece-se com suplemento. 
Spa (massagens, cabeleireiro e beleza) com circuito 
hidroterapia (piscina climatizada dinâmica com camas de 
borbulhas, minicascota, jets cervicais e dorsais, jacuzzi e 
sauna, idade mínima 16 anos).

* Serviços com custo extra



Bahia Principe Tenerife
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Todas as refeições, snacks, bebidas locais e cocktails nos 
restaurantes e bares do nosso Complexo. (Consultar 
horários no diretório de serviços do hotel). Os restaurantes 
e os buffets gerais são exclusivos para os clientes do hotel 
em que estejam alojados.

Serviço de refeições rápidas, snacks e bebidas nos snack 
bars dos hóteis. A partir das 19 hrs., bebidas alcoólicas 
só no bar Sport  music & Karaoke bar “La Fiesta” (entrada 
grátis) e no bar “Plaza” do Pueblo Principe, ambos com 
custo extra (sujeito ao horário dos bares).

Três jantares à la carte por semana de estadia e com 
reserva prévia, em qualquer dos seguintes restaurantes 
de especialidades do hotel: Espanhol, Canário, Italiano, 
Mexicano e Asiático. Normas de vestuário requeridas para 
os senhores ao jantar: calças compridas.

Sumos  e as seguintes bebidas alcoólicas: vinho, cerveja, 
espumante, rum, genebra, vodka, brandy e whisky (marcas 
locais) até às 23 horas nos lobby bars. Primeiras marcas e 
outras bebidas não especificadas com custo extra.

Granizados, café, refrescos e cerveja nos bares de piscina 
das 10 às 18 hrs.

Programa de actividades infantis e mini club (dos 4 aos 12 
anos)

Uso e desfrute das instalações desportivas especificadas 
no ponto DESPORTOS E ATIVIDADES, dentro do recinto do 
hotel.

Programa de animação e shows noturnas

Espreguiçadeiras, chapéus de sol e toalhas nas piscinas (as 
últimas com depósito prévio).

Entrada na Sport music & karaoke bar “La Fiesta” no 
Pueblo Principe

Desportos e actividades Squash, ténis, basquet, futebol, 
mini-golf, petanca, tiro com arco, uma aula de iniciação ao 
mergulho na piscina. Ginásio (idade minima 16 anos).

Outros serviços Escola de mergulho (PADI). Excursões 
de catamaran (contratadas com a Soltour), jet ski, moto 
4, barco e pesca. Pacotes de golf. Serviço de baby sitter 
(aviso prévio). Spa (massagens, cabeleireiro, beleza, sauna) 
idade minima 16 anos. Lavandaria e serviço médico. 
Correio, fax e internet. Cofre e mini bar. Bares, serviços e 
artigos no Pueblo Principe.* 

Serviços com custo extra.



Sup

PUERTO DE LA CRUZ · TENERIFE

O preço “ Desde “ inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), estada no ho-
tel no regime escolhido e/ou indicado em quarto Vista Mar, transferes aeroporto-hotel e vice-versa, seguro 
de viagem básico, taxas de aeroporto , Vantagens e Voucher de Oferta.  
Consultar preços em www.soltour.pt

Bahia Principe San Felipe

Situado em Puerto de la Cruz, no norte de Tenerife, ocupa 
um lugar privilegiado no passeio marítimo, zona de grande 
oferta de lojas, comercios e locais de ócio e entretenimento. 
As suas piscinas exteriores climatizadas, entre o amplo e 
verdejante jardim subtropical, e o seu moderno spa convidam 
ao relax  e, também, à prática deportiva. Os seus luminosos 
e acolhedores quartos incorporam serviços e tratamentos 
exclusivos. A variedade e cuidado do buffet e dos seus 
restaurantes à la carte encerram um círculo envolvente de 
placidez e diversão.

QUARTO · 261 quartos têm muita luz natural, espaço-
sos e com uma cuidada decoração: - Standard: · cama 
Queen, King ou twin size ou duas camas twin · ar condi-
cionado · casa de banho inclui duche, bidet, secador de 
cabelo e amenidades · televisão com canais via satélite · 
telefone · set de passar a ferro mediante pedido · minibar 
(com custo) · cofre (com custo). - Junior Suite: · mais am-
pla · cama king ou cama twin · ar condicionado · ampla 
sala de estar. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS · Três restaurantes (2 à la 
carte) · três bares · Jardim subtropical · 2 piscinas exte-
riores · zonas com espreguiçadeiras e chapeús de sol 
· serviço de toalhas com depósito na recepção · Bahia 
Spa: jacuzzi, sauna e circuito hidroterapía (com custo) · 
Ginásio · court de ténis · petanca · tiro com pressão de ar 
· dardos · ping-pong · tiro com arco · bilhar · Animação.

Vantagens
 Atenção preferencial na receção.
 Upgrade a Quarto Vista Mar.
 Quarto com decoração especial, cesto  

 de frutas e garrafa de espumante à chegada.
 Serviço de roupões e chinelos no quarto  

 para uso no hotel.
 Mini-bar com reposição cada  2 dias composto 

 de: 2 refrescos, 2 cervejas e 2 águas minerais.
 Amenities especiais no quarto.
 Abertura de cama com Bombons.
 Wifi Gratis no quarto (uma clave por quarto.)
 Cofre gratuito no quarto.
 Oferta surpresa.
 Um jantar romântico com espumante num  

 dos restaurantes de especialidades, adicional 
 aos jantares incluídos no serviço de Tudo Incluído.
 Excurção a Cañadas del  Teide (meio dia).
 Possibilidade de manter o quarto até à

 saída  para o aeroporto no último dia (com
 reserva e sujeito a disponibilidade).
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QUARTO JUNIOR SUITE

899€
DESDE

MEIA PENSÃO
7 NOITES



LOJAS LOBBY
(consumo mínimo 80 € 
excluindo compra de tabaco 
e jornais)

TRATAMENTOS SPA  
(consumo mínimo 160 €)

EXCURSÕES 
(compra mín. 2 excursões)

BEBIDAS PREMIUM 
+VINHOS À LA CARTE
(consumo mínimo 80 €)

Voucher Presente 
 de 200 €/ por casal

Válido para saídas de 1 Maio a 
31 Outubro 2016

 - 40 € 

 - 80 € 

 - 40 € 

 - 40 € 
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Bahia Principe
Tenerife Resort
Situado no sul da ilha de Tenerife, este fantástico e singular Complexo formado por 2 hotéis encontra-se na 
praia Paraíso de Costa Adeje, com umas fantásticas vistas para a ilha de La Gomera.

O hotel dispõe de amplas instalações que incluem Spa, ginásio, pista de squash e pista multiusos para 
praticar desportos como futebol, basquetebol, ténis ou minigolfe, enquanto as crianças se podem divertir 
no Mini Club. 

A oferta de serviços completa-se com a fantástica gastronomia, que se pode degustar em qualquer dos 
restantes do complexo. A cozinha mais internacional nos dois buffets principais, com pequenos-almoços, 
almoços e jantares, e os mais variados tipos de cozinha nos seus 4 restaurantes temáticos “a la carte”.

Relaxar-se no spa, praticar desporto, participar em actividades lúdicas, ir de compras, desfrutar da gastronomia 
internacional ou da noite mais animada... Encontrará tudo o que procura no complexo. Mas para aqueles 
que desejem sair e explorar o que a ilha lhes pode oferecer, existe um serviço de shuttle bus 2 vezes por dia.

Costa Adeje, Tenerife - Espanha
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Bahia Principe TENERIFE
 Piscinas: 3  Restaurantes: 2  
 Buffet: 1   Bares: 2

Bahia Principe COSTA ADEJE
 Piscinas: 4   Restaurantes: 2 
 Buffet: 1   Pool Restaurant: 1 
 Snack Bar: 1  Bares: 2

ÁREAS COMUNS
  Pueblo Principe   Pista multiusos 

(futebol, ténis, basquetebol) 
  Pista de Squash   Ginasio
  SPA   Parking cubierto   Mini Club 
  Mini Golf   Sportsbar   Lojas 
  Parafarmacia   Karaoke

1

2

3

1

3



COSTA ADEJE · TENERIFE

O preço “ Desde “ inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), estada no 
hotel no regime escolhido e/ou indicado em quarto Junior Suite, transferes aeroporto-hotel e vice-versa, 
seguro de viagem básico, taxas de aeroporto , Vantagens e Voucher de Oferta.  
Consultar preços em www.soltour.pt

Bahia Principe Tenerife

Com serviços e temperaturas para todo o ano, encerra 
as essencias da ilha afortunada, daí o seu nome. Além da 
possibilidade de caminhadas junto ao hotel, dispõe de amplos 
programas de entretenimento nas suas piscinas e solário. 
Os seus quartos e atenções respondem à excelência Bahia 
Principe. O lugar apela à prática dos desportos, ao ar livre ou 
em recinto fechado e ao disfrute aquático, para combinar com 
relaxantes programas  no spa. Conta com uma rica variedade 
gastronómica e o ócio noturno está assegurado no Pueblo 
Príncipe.

QUARTOS · 220 quartos: - Standard: · TV-SAT · varanda 
ou terraço · Ar condicionado · ventilador de teto · tele-
fone · minibar (com custo) · cofre ( com custo) · banho 
com banheira, secador de cabelo e amenidades. - Junior 
Suite: · banheira de hidromassagem · zona de estar com 
sofá-cama · telefone em casa de banho.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS · Restaurantes · bares · duas 
piscinas  (uma com forma de lago) ·  jacuzzi pool exte-
rior · solarium com espreguiçadeiras e chapéus de sol · 
serviço de toalhas (depósito prévio) · jacuzzi situados no 
Bahía Príncipe Costa Adeje · Fútebol · basquetebol · volei-
bol · ténis · minigolfe · dardos · tiro com arco · exercícios 
aeróbicos · Ginásio · court de squash situado no hotel 
Bahía Príncipe Costa Adeje · Tenda para massagens na 
piscina do hotel Tenerife · Spa situado no Bahía Príncipe 
Costa Adeje (com custo): massagens, cabeleireiro, sauna 
· Wifi com custo · Animação.

Vantagens
 Atenção preferencial na receção.
 Upgrade a Quarto Junior Suite.
 Quarto com decoração especial, cesto de 

 frutas e garrafa de espumante à chegada.
 Serviço de roupões e chinelos no quarto 

 para uso no hotel.
 Mini-bar com reposição diária composto de: 

 3 refrescos, 2 cervejas e 4 águas minerais.
 Amenities especiais no quarto.
 Abertura de cama c om Bombons.
 Wifi Gratis no quarto (uma clave por quarto).
 Cofre gratuito no quarto.
 Oferta surpresa.
 Um jantar romântico com espumante num dos 

 restaurantes de especialidades, adicional aos 
 jantares incluídos no serviço de Tudo Incluído.
 Bebidas incluídas Disco Bar “La Fiesta” do Pueblo  

 Principe (excepto primeiras marcas).
 Possibilidade de manter o quarto até à saída para 

 o aeroporto no último dia (com reserva e sujeito a  
 disponibilidade).
 Excurção a Cañadas del Teide (meio dia).
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QUARTO JUNIOR SUITE

Sup

1.159€
DESDE

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES



LOJAS LOBBY
(consumo mínimo 120 € 
excluindo compra de tabaco 
e jornais)

TRATAMENTOS SPA  
(consumo mínimo 120 €)

EXCURSÕES 
(compra mín. 2 excursões)

BEBIDAS PREMIUM 
+ VINHOS À LA CARTE
(consumo mínimo 80 €)

Voucher Presente 
 de 200 €/ por casal

Válido para saídas de 1 Maio a 
31 Outubro 2016

 - 60 € 

 - 60 € 

 - 40 € 

 - 40 € 
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COSTA ADEJE · TENERIFE

O preço “ Desde “ inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), estada no 
hotel no regime escolhido e/ou indicado em quarto Junior Suite, transferes aeroporto-hotel e vice-versa, 
seguro de viagem básico, taxas de aeroporto , Vantagens e Voucher de Oferta.  
Consultar preços em www.soltour.pt

Bahia Principe Costa Adeje

Graças à suavidade do Verão permanente das Ilhas Canárias, 
qualquer data do ano é ideal para as suas férias em Costa 
Adeje, no sul da sugestiva Tenerife, um enclave privilegiado de 
zonas verdes frente ao azul intenso do Atlântico. Este jardim 
oceânico oferece numerosos serviços para disfrutar de uma 
estadia perfeita, graças aos seus solários, piscinas e jacuzzi 
sobre um penhasco. Os comensais podem disfrutar da sua 
cozinha mediterrânea , canária e italiana e as opções de ócio e 
desportos são infinitas.

QUARTOS ·  478 quartos: - Standard: · casa de banho 
com secador de cabelo e amenidades para o banho · TV 
SAT · varanda ou terraço · ar condicionado · ventilador 
de teto · telefone · cofre (com custo) · minibar (com cus-
to). - Standard vista mar: mesmos serviços que a versão 
Standard e oferecem fantásticas vistas para o oceano. - 
Junior Suite: · casa de banho completa com banheira de 
hidromassagem · zona de estar com sofá-cama.

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS · Restaurantes · bares · 3 
piscinas (uma das piscinas é de tipo infinity pool, junto à 
falésia, com um jacuzzi) · solarium com espreguiçadeiras 
e chapeús de sol · serviço de toalhas (prévio depósito) · 
Jacuzzi exterior situado no Bahia Principe Tenerife · fúte-
bol · voleibol · ping pong · dardos · petanca · ginásio · 
court de squash · court de tenis · Spa (com custo): mas-
sagens, cabeleireiro, salão de beleza e sauna · Wifi com 
custo · Animação.

Vantagens
 Atenção preferencial na receção.
 Upgrade a Quarto Junior Suite.
 Quarto com decoração especial, cesto de

 frutas e garrafa de espumante à chegada.
 Serviço de roupões e chinelos no quarto  

 para uso no hotel.
 Mini-bar com reposição diária composto de: 

 3 refrescos, 2 cervejas e 4 águas minerais.
 Amenities especiais no quarto.
 Abertura de cama c om Bombons.
 Wifi Gratis no quarto (uma clave por quarto).
 Cofre gratuito no quarto.
 Oferta surpresa.
 Um jantar romântico com espumante num dos  

 restaurantes de especialidades adicional aos 
 jantares incluídos no serviço de Tudo Incluído.
 Bebidas incluídas Disco Bar “La Fiesta” do Pueblo 

 Principe (excepto primeiras marcas).
 Possibilidade de manter o quarto até à saída para o  

 aeroporto no último dia (com reserva e sujeito a  
 disponibilidade).
 Excurção a Cañadas del Teide (meio dia).
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QUARTO JUNIOR SUITE

1.159€
DESDE

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES



LOJAS LOBBY
(consumo mínimo 120 € 
excluindo compra de tabaco 
e jornais)

TRATAMENTOS SPA  
(consumo mínimo 120 €)

EXCURSÕES 
(compra mín. 2 excursões)

BEBIDAS PREMIUM 
+ VINHOS À LA CARTE
(consumo mínimo 80 €)

Voucher Presente 
 de 200 €/ por casal

Válido para saídas de 1 Maio a 
31 Outubro 2016

 - 60 € 

 - 60 € 

 - 40 € 

 - 40 € 
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COSTA ADEJE · TENERIFE

O preço “ Desde “ inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), estada no 
hotel no regime escolhido e/ou indicado no quarto base, transferes aeroporto-hotel e vice-versa, seguro 
de viagem básico, taxas de aeroporto e Vantagens. 
Consultar preços em www.soltour.pt

Vincci Selección La Plantación del Sur

SITUAÇÃO A sómente 500 metros da praia del Duque, 
nas proximidades para os melhores Campos de golfe.

QUARTOS  Casa de banho com duche de hidromassa-
gem e banheira, secador de cabelo, roupões, chinelos, 
espelho de aumento, um produto de seleção de artigos 
de boas-vindas, menu de almofadas, ar condicionado 
(com função de aquecimento), TV-SAT, telefone, Wi-Fi 
grátis, cofre, minibar (com custo) e terraço. As Junior Sui-
tes com zona de estar e vestidor e as Villas com jacuzzi 
privado no jardim ou no solário e vestidor. Para o quarto 
duplo com vista para o mar frontal, Junior Suite com vis-
ta para o mar frontal e Villa Alta: 1 circuito Thalassa por 
estadia, 1 jantar menu estabelecido (bebidas não incluí-
das) e atenções especiais de chegada.

INSTALAÇÕES 3 Restaurantes, bar, cafetaria, Wi-Fi grátis, 
salões e jazz night club (só para eventos). 6 piscinas (3 
delas climatizadas), solário, camas balinesas, espreguiça-
deiras e guarda-sóis. 2 campos de padel e ginásio. Spa 
“Nammu” com 3 tratamentos tematizados (todos com 
custo): circuito Canário (com os beneficios telúricos das 
rochas vulcânicas da Ilha), circuito Celta e circuito Thalas-
sa e 16 cabines para tratamentos faciais, corporais e de 
saúde. Programa de animação o día (yoga, hidroginásti-
ca e pilarte) e música ao vivo à noite.

SERVIÇO DE RESTAURANTE Pequeno-Almoço e Meia 
Pensão tipo buffet com jantar temática e à la carte.

Vantagens
 Upgrade (sujeito a disponibilidade).
 Um circuito Thalassa por pessoa e estadia.
 Preços especiais em pacotes de SPA.
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896€
DESDE

PEQUENO - 
ALMOÇO

7 NOITES

QUARTO STANDARD



COSTA ADEJE · TENERIFE

O preço “ Desde “ inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), estada no 
hotel no regime escolhido e/ou indicado no quarto base, transferes aeroporto-hotel e vice-versa, seguro 
de viagem básico, taxas de aeroporto e Vantagens. 
Consultar preços em www.soltour.pt

Iberostar Grand Hotel El Mirador

SITUAÇÃO  Na primeira linha do mar, em frente à Playa 
Del Duque e com acesso directo.

QUARTOS Júnior Suites com camas de dossel, sala inte-
grada, casa de banho completa com banheira e duche 
independente, secador de cabelo, roupões, telefone, Wi-
Fi, TV-SAT, ligação à internet, minibar (com custo), cofre, 
ar condicionado e varanda. Júnior Suites Vista para o Mar 
são os mesmos como a Junior Suite, mas com vista para 
o mar. As Júnior Suites Superiores são mais amplas e com 
vista para o mar. As Suites têm quarto separado e um 
amplo terraço com vistas para o mar.

INSTALAÇÕES 3 Restaurantes (buffet, Gourmet e à la 
carte) e bar. Piscina exterior climatizada com solario, es-
preguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas. Zona VIP 
“La Balconada” (com custo): piscina privada com solário, 
espreguiçadeiras, guarda-sóis, tolhas, serviço de entrega 
de jornal e open bar. Ginásio e campo de squash. Spa 
“Sensations” (a entrada para o Spa é com carga, a menos 
que você tem reservado a qualquer um dos nossos tra-
tamentos que inclui acesso ao Spa): circuito termal que 
inclui uma piscina hidrodinâmica climatizada, piscina fria, 
jacuzzi, hammam, área de relax, bancos quentes, duches 
de sensações, tratamentos e massagens (com custo).

SERVIÇO DE RESTAURANTE Pequeno-Almoço e Meia 
Pensão tipo buffet. No jantar prato principal à la carte.

CARACTERÍSTICAS Dispõe de 120 quartos. Hotel só 
para adultos (maiores de 16 anos).

Vantagens
 Up-grade no quarto (sujeito a disponibilidade).
 Early check-in / late check-out (sujeito a 

 disponibilidade).
 Garrafa de cava e fruta à chegada.
 Entrada para o circuito de água por pessoa e estadia.
 10% de desconto em tratamentos.
 Jantar romântico no Iberostar Grand Hotel 

 El Mirador (Bebidas não incluídas).
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QUARTO JUNIOR SUITE

1.129€
DESDE

PEQUENO - 
ALMOÇO

7 NOITES



PLAYA PARAISO · TENERIFE

Adrián Hoteles Roca Nivaria Gran Hotel 

SITUAÇÃO Na tranquila zona de Playa Paraíso e acceso 
directo a uma pequena praia. O hotel oferece transfer 
gratuito à Playa Fañabé.

QUARTOS Casa de banho com secador de cabelo, te-
lefone, ar condicionado, TV-SAT, minibar e cofre, Wi-Fi, 
terraços/varandas. As Duplos Superiores são muito am-
plas. As Junior Suites têm uma sala. As Suites Superiores 
com uma sala separada, 2 TV com écran de plasma e um 
grande terraço com para-sol e espreguiçadeiras.

INSTALAÇÕES 4 Restaurantes, 4 bares, internet no edi-
ficio principal. 2 piscinas (1 de água salgada climatizada 
e outra de água doce), jacuzzi au ar livre, solário com 
camas balinesas. 2 quadra de tênis, paddle, ginasio, tiro 
com arco e petanca. Spa “Azules de Nivaria” (com custo). 
Programa de animação.

SERVIÇO DE RESTAURANTE Meia Pensão e Pensão 
Completa tipo buffet com cozinha au vivo. Semanal-
mente várias noites temáticas.

CARACTERÍSTICAS Dispõe de 298 quartos.

TUDO INCLUÍDO Tipo buffet. Segundo disponibilidade 
e sempre com  reserva prévia: jantar sem suplemento 
de um menú de três pratos em um dos restaurantes de 
especialidades. As refeições: refrescos, vinho da casa, 
cerveja e água. Bolos e café no bar. Bebidas nacionais 
segundo carta TI (etiquetas negras e reservas têm suple-
mento). Consultem horários dos restaurantes e bares à 
chegada ao hotel.

Vantagens
 Garrafa de espumante, água e fruta à chegada
 Entrada ao Spa.
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915€
DESDE

MEIA PENSÃO
7 NOITES

QUARTO DUPLO VISTA MAR

O preço “ Desde “ inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), estada no 
hotel no regime escolhido e/ou indicado no quarto base, transferes aeroporto-hotel e vice-versa, seguro 
de viagem básico, taxas de aeroporto e Vantagens. 
Consultar preços em www.soltour.pt



COSTA ADEJE · TENERIFE

Royal Garden Villas & Spa 

SITUAÇÃO Perto da praia del Duque em Adeje. A 30 mi-
nutos de carro do Parque Nacional do Teide e das falésias 
da Costa de los Gigantes. 

QUARTOS Todas as vilas de um, dois e três dormitó-
rios são bastante espaçosas, com cozinha totalmente 
equipada, sala de jantar, casa de banho completa com 
banheira e duche hidromassagem, artigos de higiene 
pessoal, roupão e chinelos de quarto, Wi-Fi gratuito, te-
lefone, 2 televisores plasma, leitor de DVD, bar, máquina 
de café Nespresso, cofre, máquina de lavar, piscina pri-
vada climatizada, solário com espreguiçadeiras e terraço 
coberto. Vilas adaptadas para pessoas com mobilidade 
reduzida. 

INSTALAÇÕES Restaurante “El Jardín”, bar “Pub Tucan 
Tucan” e Wi-Fi gratuito em todo o hotel. Piscina exterior 
com terraço, solário e espreguiçadeiras. Centro Wellness 
com acesso gratuito ao circuito termal interior com ja-
cuzzi, cascata, camas de água, banho turco, duches de 
hidromassagem e fonte de gelo. Massagens e tratamen-
tos (com custo). O hotel oferece serviços de mordomo 
e lavandaria (ambos com custo), limpeza de calçado e 
parque privado gratuito. 

SERVIÇO DE RESTAURANTE Pequeno - Almoço e Meia 
Pensão.

CARACTERÍSTICAS Dispõe de 28 vilas individuais.

Vantagens
 Um copo de espumante na chegada.
 Um circuito de Spa gratuito e ilimitado.
 Uma relaxante massagem de 25 minutos por

 pessoa.
 Um jantar romântico para 2 pessoas no restaurante  

 Jardin (Bebidas não incluídas).
 Decoração especial à chegada.
 Saída às 18:00 hrs da Villa (sujeito a disponibilidade).
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QUARTO VILA

1.223€
DESDE

PEQUENO - 
ALMOÇO

7 NOITES

O preço “ Desde “ inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), estada no 
hotel no regime escolhido e/ou indicado no quarto base, transferes aeroporto-hotel e vice-versa, seguro 
de viagem básico, taxas de aeroporto e Vantagens. 
Consultar preços em www.soltour.pt



Lanzarote
viagem à Lua
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Mime-se com a Lua. Presenteie-se com Lanzarote. Desfrute viajando a um 
dos lugares do mundo mais autênticos e especiais onde a natureza se aliou 
para criar cenários extraordinários nos quais se gravaram filmes tão míticos 
como Moby Dick ou Doctor Who. Aqui também se filmaram Os abraços 
partidos de Almodóvar, caiados de romantismo mágico das suas paisagens 
vulcânicas e os seus desertos lunares; e, é aqui, onde todo o que chega pode 
ser o protagonista dos seus sonhos. É de louvar os que verdadeiramente 
importam.

Apaixonar-se a cada passo, deixar-se levar pelo calor dos seus dias, desfrutar 
do calor das suas gentes, perder-se nas suas recônditas aldeias, navegar até 
às ilhotas virgens e deixar-se cair nas serenas areias brancas que parecem 
diamantes de um tesouro perdido… Lanzarote é o abraço amigo de uma 
terra em que a sensibilidade se expande até cotas infinitas, é a varanda 
desde a qual se olha o outro e se funde na sua beleza.

A ilha de César Manrique, a mais bonita e sinuosa de todas, a menina bonita 
do Atlântico oferece viagens a dois como um livro em branco no qual se 

escreve as melhores histórias de amor, desenhar os momentos perfeitos 
e criar memórias que nos acompanharão para sempre. Uns dias longe de 
tudo, nas praias solitárias de La Graciosa; passeando pelas ruas das pequenas 
vilas do interior, ou deixar-se arrastrar pela energia imparável das animadas 
noites de Playa Blanca ou Puerto del Carmen, onde toma um copo e dança 
ao som das batidas do oceano.

Arrecife, a capital, é o centro de tudo, o lugar onde mexe a cultura mais 
moderna e na qual também é possível desfrutar do melhor das tradições de 
Lanzarote: gastronomia, espectáculos e festas do patrono, locais de moda, 
museus, arquitectura, compras… A combinação ideal para um dia em casal 
cheio de planos e propostas diversos.

Lanzarote é a ilha onde pode dar rédia solta à sensualidade, a vida autêntica, 
a liberdade de espírito e a imaginação. Um reflexo da Lua sobre a terra, 
em que ao caminhar descalço sente a verdadeira essência da natureza, a 
conexão perfeita de todos os elementos. A magia do universo.
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O que não pode perder de Lanzarote  

Gastronomia selecta
Provar a cozinha típica de Lanzarote é um autêntico prazer para os sentidos, uma experiência quase mística ideal para partilhar em 
casal, descobrindo novos sabores, texturas, aromas… Para começar, uma variada carta dos melhores vinhos de Lanzarote, visitando 
o Museu do Vinho no El Grifo, onde se podem visitar as vinícolas mais antigas da ilha, que datam de 1775 e oferecem uma mostra 
única de arquitectura local. Logo, a acompanhar os vinhos mais saborosos, os deliciosos queijos que oferece a Finca de Uga, um 
paraíso imprescindível para gourmets.

As praias mais escondidas
Lanzarote concentra algumas das praias virgens mais espectaculares de todo o arquipélago canário. Mas, para desfrutar da 
solidão e da cumplicidade do Atlântico, nada melhor que navegar até à incrível ilha de La Graciosa e deixar-se cativar pelo silêncio 
luminoso das brilhantes areias brancas, as suas águas cristalinas e os seus oásis de solidão. Um cenário idílico para se  abandonar 
a um mar de sensações.

As luas de Timanfaya
Um dos parques nacionais mais surpreendentes de Espanha em Lanzarote. Com Timanfaya a decorar o céu e as paragens mais 
impossíveis do planeta estendendo-se a cada passo: esta reserva natural é uma delicia para percorrer na melhor companhia. 
Caminhos infinitos, crateras, vegetação autóctone, vistas indescritíveis e a sensação imensa de ter viajado para outro planeta, num 
outro tempo, onde o espaço adquire um sentido completamente distinto, uma nova dimensão.

As noites de Puerto del Carmen 
A avenida de Las Playas, a praça de El Varadero, a zona de La Tiñosa… Puerto del Carmen é o lugar para perder-se na noite mais 
animada de Lanzarote. Históricamente, foi o primeiro cenário de ambiente nocturno que se criou na ilha e, pouco a pouco, a 
sua rede de moda local, esplanadas e discotecas chiques foram melhorando, tendo como resultado um espaço único em  que 
deve desfrutar dos sorrisos, do baile e da magia. Perfeito para sair para jantar, e logo tomar um copo e terminar a dançar até ao 
amanhecer.

Excursões a dois
Os 12 espaços naturais protegidos que formam esta ilha Reserva da Biosfera oferecem um mapa incomparável para explorar 
e mergulhar nas paisagens mais espectaculares do planeta. Alguns lugares são perfeitos para desfrutar em casal pela sua 
tranquilidade, a sua alma solitária e a sua mística: o monte de la Corona, o Golfo, os Jameos del Agua… Todos eles emoldurados por 
surpreendentes colinas vulcânicas, caminhos de lava, falésias impossíveis e toda a beleza que a natureza virgem é capaz de brindar.

O espírito marinheiro da capital
Arrecife é o grande núcleo comercial de Lanzarote, o ponto citadino do destino entre tanto paraíso natural. Perfeito para se 
oferecer a algum capricho, pitorescas lojas, a cidade oferece também um ponto autêntico que, apesar da marca turística, conserva 
sempre intacto: Arrecife é, todavia em essência, esse povo marinheiro que foi antigamente, um porto onde da hospitalidade se faz 
bandeira e em que passear pelas suas ruas leva-os sempre ao mar. Cenário de arte e a criatividade mais emergente da ilha, alguns 
dos seus imprescindíveis são o Castelo de San Gabriel, a Ponte de las Bolas, o Museu Internacional de Arte Contemporâneo (MIAC) 
e  a sala de arte El Almacén.



743€
DESDE

MEIA PENSÃO
7 NOITES

COSTA TEGUISE · LANZAROTE

Barceló Teguise Beach

SITUAÇÃO   Na primeira linha do mar, a apenas 150 me-
tros da praia de las Cucharas, no centro de Costa Teguise.

QUARTOS Os quartos Deluxe dispõem de banho com-
pleto com duche “raindance”, secador de cabelo, TV-SAT 
LCD 43”, facilidades de café e chá, telefone, Wi-fi, ar con-
dicionado, aquecimento, minibar (mediante pedido e 
com custo), cofre (com custo), varanda ou terraço, room 
service 24 horas. Também disponível com banheira de 
hidromassagem (interior ou exterior). A Júnior Suite com 
área de relaxamento com uma segunda TV - SAT LCD 
43“ e banheira de hidromassagem (interior ou exterior). 
Todos os tipos de quartos podem ser reservados com 
vista para o mar. Quartos adaptados para pessoas com 
mobilidade reduzida.

INSTALAÇÕES Restaurante buffet internacional e canto 
de especialidades (Canárias e asiáticos), Gastro Pool Bar 
com menu à la carte, Sports Bar, Lobby Bar, Wi-Fi basic 
gratis. 2 Piscinas infinity climatizada (só no inverno), 
com área de hidromassagem integrada. Solário com 
espreguiçadeiras e guarda-sóis. Camas balinesas. U-SPA 
Thalasso com circuito de água, três cabines de tratamen-
to, banho turco, sauna, duche de sensações, serviços de 
massagens (com custo). Ginásio completo, atividades na 
zona. Serviço de lavandaria. Programa de animação.

SERVIÇO DE RESTAURANTE Meia Pensão tipo buffet. 
Menu à la carte.

CARACTERÍSTICAS Hotel totalmente renovado com 
um design vanguardista. Dispõe de 50 quartos Deluxe, 
192 quartos Deluxe com banheira hidromassagem e 63 
Junior Suites. Hotel só para adultos (maiores de 17 anos).

Vantagens
 Upgrade  (sujeito a disponibilidade).
 Presente Barceló.
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QUARTO DELUXE

O preço “ Desde “ inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), estada no 
hotel no regime escolhido e/ou indicado no quarto base, transferes aeroporto-hotel e vice-versa, seguro 
de viagem básico, taxas de aeroporto e Vantagens. 
Consultar preços em www.soltour.pt



COSTA TEGUISE · LANZAROTE

Meliá Salinas

SITUAÇÃO Na 1ª linha da praia com acesso direto a 
praia de Las Cucharas e Los Charcos.

QUARTOS Casa de banho com banheira, secador, rou-
pões, ar condicionado, TV LCD, telefone, cofre, minibar 
(com custo) e terraço. Junior Suite com sala de estar 
integrada, Grand Suite com sala de estar separada e hi-
dromassagem; Garden Villas com jardim, piscina privada 
e cama balinesa. O quarto The Level (serviço The Level 
incluído na Júnior Suite, Grand Suite e Garden Villa):  má-
quina de café Nespresso, Wi-Fi, serviço diário de canapés 
e bebidas não-alcoólicas em The Level Lounge, piscina 
privada na área reservada.

INSTALAÇÕES Restaurantes, bares, centro de internet 
(com custo) e Wi-Fi. Piscina e toalha gratuita. 3 campos 
de ténis, ginásio. Animação. Serviço The Level (incluídos 
nos quartos superiores): check-in privado, serviços perso-
nalizados na piscina privada The Level, acesso exclusivo 
ao The Level Lounge, sala de estar, área de relaxamento 
privado e exclusivo com TV,  Wi-Fi gratuito, serviço diário 
de aperitivos e canapés.

SERVIÇO DE RESTAURANTE Tipo buffet com cozinha 
ao vivo e jantares temáticos.

CARACTERÍSTICAS Dispõe de 270 quartos. Hotei reco-
mendado para adultos (maiores 15 anos).

TUDO INCLUÍDO Nas refeições: água, refrescos, cerveja 
e vinho da casa. Snacks. Bebidas segundo carta de tudo 
incluido. Consultem bares, restaurantes e horarios à che-
gada ao hotel.

Vantagens
 Cocktail de Boasvindas à chegada.
 Upgrade  (sujeito a disponibilidade).
 20% de desconto no nosso “Centro de Beleza”
 Detalhe floral, fruta  e espumante à chegada.
 1 dia Bali Bed experience (pede-se reserva prévia).
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Gl

QUARTO PREMIUM VISTA MAR

772€
DESDE

PEQUENO -  
ALMOÇO

7 NOITES

O preço “ Desde “ inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), estada no 
hotel no regime escolhido e/ou indicado no quarto base, transferes aeroporto-hotel e vice-versa, seguro 
de viagem básico, taxas de aeroporto e Vantagens. 
Consultar preços em www.soltour.pt



PLAYA BLANCA · LANZAROTE

H10 Timanfaya Palace

SITUAÇÃO Na primeira linha de mar.

QUARTOS Casa de banho com secador, ar condicio-
nado, telefone, TV-SAT, minibar (a pedido e com custo), 
cofre (com custo) e varanda/terraço. O Duplo Superior 
com máquina de café Nespresso e TV plana, as Junior 
Suites com sala de estar, máquina de café Nespresso e 
imprensa. As Quartos Superiores Privilege com presen-
te de boas vindas, roupões, chinelos e amenidades VIP, 
imprensa, cofre (gratis), máquina de café Nespresso, 
base para Ipod/Iphone/MP3 e toalhas para piscina (com 
depósito).

INSTALAÇÕES 2 restaurantes, 3 bares, área de internet 
(com custo) e Wi-Fi gratuito no Lobby, bar da piscina. 2 
piscinas exteriores e uma piscina interior aquecida, área 
de nudismo. 1 pista multidesporto, mini-golf (com cus-
to), ginásio, sauna e banho turco. Animação.

SERVIÇO DE RESTAURANTE Meia Pensão e Tudo In-
cluído tipo buffet com cozinha ao vivo. Obrigatório o 
uso de calças compridas para senhores durante jantar.

CARACTERÍSTICAS Dispõe de 305 quartos. Hotel só para 
adultos (maiores 18 anos). 

TUDO INCLUÍDO Tipo buffet. Nas refeições: refrescos, 
sumos, água mineral, cerveja e vinho da casa. Gelados TI 
(gelados de bola). Snacks nocturno: sandwiches, frutas, 
água, sumos e refrescos e 1 jantar incluido por estadia 
no restaurante “Kasbah”. Bebidas locais conforme a carta 
de TI (rótulos negros e reservas com custo). Consultem 
bares, restaurantes e horários à chegada ao hotel.

Vantagens
 Garrafa de espumante e frutas à chegada.
 Upgrade  (sujeito a disponibilidade).
 Cama de casal (sujeito a disponibilidade).
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768€
DESDE

MEIA PENSÃO
7 NOITES

QUARTO DUPLO REFORMADA

O preço “ Desde “ inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), estada no 
hotel no regime escolhido e/ou indicado no quarto base, transferes aeroporto-hotel e vice-versa, seguro 
de viagem básico, taxas de aeroporto e Vantagens. 
Consultar preços em www.soltour.pt



PLAYA BLANCA · LANZAROTE

H10 Sentido White Suites Boutique Hotel

SITUAÇÃO A 300 mts da Praia.

QUARTOS Suites com sala e vistas para o jardim e/ou 
piscina, ar condicionado, LCD’S com entrada USB no 
quarto e sala, casa de banho com espelho de aumento 
e amenidades especiais, roupão e chinelos. Máquina de 
café Nespresso, base para Iphone, cofre e minibar (com 
custo adicional). Suites adaptados para pessoas com 
mobilidade reduzida.

INSTALAÇÕES Restaurante buffet, bar choza, lobby bar, 
Haima bar, Internet corner (com custo) e conexão Wi-Fi 
grátis. Duas piscinas (1 climatizada no inverno), jacuzzi 
exterior, solario com espreguiçadeiras, guarda-sois e ser-
viço de toalhas. Despacio Beauty Centre, um centro de 
saúde e beleza com modernas instalações: massagens e 
tratamentos personalizados com custo e ginásio, sauna, 
banho turco sem custo. Programa de animação.

SERVIÇO DE RESTAURANTE Meia Pensão e Tudo 
Incluído tipo buffet com cozinha ao vivo e máximo 2 
jantares temáticos por semana. Ao almoço, as entradas 
são buffet e o prato principal à la carte servido à mesa.

CARACTERÍSTICAS Dispõe de 195 Suites. Hotel só para 
adultos (maiores de 16 anos).

TUDO INCLUÍDO Tipo buffet com cozinha ao vivo e 
máximo 2 jantares temáticos por semana. Nas refeições: 
água, refrescos, sumos, cervejas e vinho da casa. Pe-
queno-almoço tardío, snacks frios e quentes “à la carte”. 
Lanches snacks frios, pastelaria, bebidas frias e quentes. 
Bebidas locais segundo a carta de TI (etiquetas negras 
e reservas com custo). Consultem bares, restaurantes e 
horários à chegada ao hotel.

Vantagens
 Garrafa de espumante e frutas à chegada.
 Upgrade  (sujeito a disponibilidade).
 Cama de casal (sujeito a disponibilidade).
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743€
DESDE

MEIA PENSÃO
7 NOITES

QUARTO SUITE

O preço “ Desde “ inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), estada no 
hotel no regime escolhido e/ou indicado no quarto base, transferes aeroporto-hotel e vice-versa, seguro 
de viagem básico, taxas de aeroporto e Vantagens. 
Consultar preços em www.soltour.pt

(     ) em tâmite



Gran Canária
contrastes de lendas
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Explorar, sentir, desfrutar, viver… Gran Canária é uma ilha em que tudo, 
absolutamente tudo é possível. As suas paisagens extraordinárias, os  
ancestrais costumes, o impressionante património que se encontra a cada 
passo e os seus amáveis habitantes oferecem essa aura de lenda intemporal a 
este destino repleto de contrastes e energia onde todos os sonhos  se tornam 
realidade.

Desertos, dunas em frente a praias paradisíacas, aldeias empoleiradas nas 
montanhas mais verdes jamais vistas, pedras e torres que vigiam o horizonte, 
castelos, palácios e casas de cores convertem a Gran Canária numa ilha de 
conto de fadas onde deve abandonar-se ao prazer dos sentidos e viver cada 
minuto com um apetite voraz de aventuras.

Las Palmas de Gran Canaria, divide a capital com Santa Cruz de Tenerife dentro 
do arquipélago, é uma cidade repleta de vida em que cada um deve entrar 
com a calma própria das suas gentes e a avidez que caracteriza o explorador: 
nela podem encontrar lugares cheios de encanto onde se pode esconder 
da azáfama e saborear o verdadeiro sabor desta cidade tão especial como as 
paisagens que a rodeiam e lhe dão forma.

Nos seus arredores, destaca-se a beleza da praia de Las Canteras e a cratera 
incrível de Bandama, cuja visita é uma das experiências mais recomendáveis 
para encher o álbum de viagem de momentos inesquecíveis e imagens 
perfeitas para decorar a memória. As vilas como Guayadeque ou Firgas 
oferecem essa paz das tradições e os costumes que seguem marcando as 
agulhas desse relógio sem data que mantém a ilha num eterno presente.

Essa marca intemporal vê-se como nunca nos cumes de Gran Canária, onde 
aninha o sentimento mais autêntico e a história mais enraízada da ilha. O 
lugar onde deve render-se por completo à beleza da paisagem e inundar-
se da sua mais pura essência. Teror, Arucas e o Parque Natural de Nublo são 
cenários de sonho onde deve desprender-se de tudo e centrar-se apenas 
na felicidade que oferecem os pequenos detalhes que se destacam na 
imensidão da natureza.

Abençoada pelo clima, sempre agradável, como um verão infinito, a ilha de 
Gran Canária é uma combinação incrível de relax, cores, sabores, aromas e 
sensações sobre a qual podem construir uma promessa de amor inquebrável. 
O melhor cenário para deixar-se levar pelo coração. Onde o coração deseje ir.
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O que não pode perder de Gran Canária 

Viagem ao deserto
Gran Canária esconde uma das paisagens de areia mais imponentes do planeta, um cordão de dunas que perfila com requintada 
precisão toda a praia de Maspalomas convertendo-a numa das mais bonitas de toda a ilha. Ao longo do parque de dunas há 
vários caminhos por onde se pode passear e entrar nessa tranquilidade que envolve toda esta paisagem que melhor  relembra um 
deserto mágico onde se poderiam ter escrito as histórias das  mil e uma noites.

A cidade imparável
Las Palmas de Gran Canária é um destino imprescindível dentro da ilha.  Aí  pode encontrar uma agenda infinita de eventos 
culturais que falam de história, tradições, modernidade e vanguarda e dão a possibilidade de desfrutar de espectáculos únicos. 
Para além dos seus museus, teatros, edifícios históricos e formosas avenidas, Las Palmas oferece esplanadas encantadoras nas quais 
pode tomar um aperitivo típico, saborear um gelado ou brindar com uma garrafa de espumante ao entardecer.

Um passeio pelas nuvens
A rota pelos cumes de Gran Canária é um convite a entrar na alma mais pura da ilha, no seu verdadeiro coração, na sua essência 
mais viva. Em lugares como Arucas ou Teror que se encontram de frente com a autêntica personalidade da ilha, com a sua cara 
mais natural, a sua beleza sem aditivos. São vilas que se mantém com a força do costume, agarrados às tradições mais ancestrais e 
crenças mais profundas, conferindo-lhes esse ar de ingenuidade e delicadeza que os torna irrepetíveis. O sítio ideal para perder-se 
a dois..

Rede de miradores
Eleger um entre todos é impossível, por isso, o melhor, é percorrê-los a todos e viver em cada um momentos para recordar para 
sempre. Localizados nos lugares mais espectaculares que a mãe natureza ofereceu a esta ilha canária, alguns destes miradores 
abrem-se para o oceano de tal modo que  parece poder tocar a linha do horizonte apenas ao esticar a mão. Outros ocupam um 
lugar privilegiado entre as montanhas, como se fossem portas para um mundo mágico que pelo seu especial valor natural está 
catalogado como Reserva da Biosfera.

O autêntico sabor da Gran Canária
Rir, brindar e conversar à volta de uma boa mesa é o melhor presente que cada um pode ter na Gran Canária. É imprescindível 
dedicar tempo a escolher e provar, para saborear os seus distintos produtos e combinações, para encontrar os verdadeiros sabores 
desta ilha onde a cozinha é o principal ponto de encontro das suas gentes. O queijo de flor, os doces de Tejeda - que elevam 
ao mais alto nível o gosto da amêndoa, a canela, a gema e o açúcar-, o atum, o café de Agaete, as azeitonas de Agüimes… E a 
companhia perfeita..

Enamorar-se no Jardim Botânico
Enamorar-se uma e outra vez. Cada vez mais e mais profundo. Perder-se nos  aromas, descobrir o sol, deixar que a imaginação 
escolha entre as suas formas e cores preferidas e admirar a obra da natureza como fruto do amor autêntico. Essa é a experiência 
que propõe o Jardim Botânico de Gran Canária a todo aquele que o visita: um passeio pelas diversas formas de amor que a terra 
criou para presentear os deuses e permitir desfrutar aos mortais. Um lugar para inundar-se de sensações e levar recordações 
permanentes.



PLAYA DEL INGLÉS · GRAN CANÁRIA

Sentido Gran Canaria Princess

SITUAÇÃO A 1 qm da praia. 

QUARTOS Casa de banho com duche e secador de ca-
belo, ar condicionado, teléfone, TV-LCD 32’ com conexão 
USB. Frigorífico, cofre (ambos com custo)  e varanda mo-
bilada. Serviço de quartos (a pedido e com custo).

INSTALAÇÕES 2 Restaurantes, 4 bares. Internet corner 
com custo e Wi-Fi grátis. 2 piscinas (1 climatizável no 
inverno), solário, espreguiçadeiras, guarda-sóis e toalhas 
de piscina (gratis à chegada e por troca com custo). Área 
Wellness com sauna, banho de vapor, jacuzzis ao ar livre 
e área de relaxamento com massagem (a pedido e com 
custo). Pista polidesportiva e ping-pong. Programa de 
atividades dia e noite com espectáculos profissionais e 
música ao vivo.

SERVIÇO DE RESTAURANTE Meia Pensão, Pensão 
Completa e Tudo Incluído tipo buffet com cozinha ao 
vivo. 2 vezes a semana jantares temáticos e posibilidade 
de menú dietetico o vegetariano, a pedido. Para o jantar 
solicita-se aos cavalheiros o uso de calças.

CARACTERÍSTICAS Dispõe de 431 quartos. Completa-
mente renovado e Hotel exclusivo para adultos (maiores 
de 16 anos).

TUDO INCLUÍDO (só verão) Estilo buffet com cozinha 
espectáculo. Refeições: água, refrigerantes, cerveja e 
vinho local. Lanches. Nacional bebidas com e sem ál-
cool, de acordo com a carta de TI (rótulos pretos e taxa 
de reserva). Consultem horários, bares e restaurantes na 
chegada ao hotel.

Vantagens
 Upgrade para quarto superior (sujeito a disponibili-

dade).
 Frutas ou lanches e uma garrafa de espumante na 

chegada.
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711€
DESDE

MEIA PENSÃO
7 NOITES

 QUARTO STANDARD

O preço “ Desde “ inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), estada no 
hotel no regime escolhido e/ou indicado no quarto base, transferes aeroporto-hotel e vice-versa, seguro 
de viagem básico, taxas de aeroporto e Vantagens. 
Consultar preços em www.soltour.pt



PLAYA TAURITO · GRAN CANÁRIA

Suite Princess

SITUAÇÃO Em plena praia de Taurito.

QUARTOS  Junior Suite com casa de banho, secador de 
cabelo e amenities, ar condicionado, teléfone, TV-SAT e 
terraço ou varanda. Com custo: Wi-Fi, frigorífico e cofre. 
Junior Suite Deluxe e Junior Suite Premium com detal-
hes especiais. Quartos adaptados para pessoas com 
mobilidade reduzida. 

INSTALAÇÕES Restaurantes, bares, terraço Sunset, área 
de internet e serviço de Wi-Fi (ambos com custo). 2 pis-
cinas (1 climatizada de novembro a abril) e toalhas de 
piscina (livre e mudar com custo). Ténis de mesa. Com 
custo: Bilhar e campo de ténis (no hotel Taurito Princess). 
Wellness center: sauna e ginásio. Animação.

SERVIÇO DE RESTAURANTE Tudo Incluído tipo buffet.  
Para o jantar é necessário o uso de calças compridas para 
os cavalheiros.

CARACTERÍSTICAS Dispõe de 304 quartos. Hotel só 
para adultos (maiores de 16 anos).

TUDO INCLUÍDO Menu vegetariano a pedido. Almoço 
no restaurante “La Choza” ou no Tapas Bar com buffet de 
saladas, massas, pizza, do chef especiais e sobremesas, 2 
vezes por semana churrasco. Snacks, café, chá e bolos. 
Degustação de tapas 3 días por semana. Jantar românti-
co no rte “La Choza”, 3 vezes por semana com serviço de 
mesa e com reserva prévia. Bebidas segundo carta de TI. 
Consultem horários dos restaurantes e bares à cegada 
ao hotel.
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Vantagens
 Upgrade para quarto superior (sujeito a disponibili-

dade).
 Frutas ou lanches e uma garrafa de espumante na 

chegada.

795€
DESDE

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

QUARTO JUNIOR SUITE

O preço “ Desde “ inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), estada no 
hotel no regime escolhido e/ou indicado no quarto base, transferes aeroporto-hotel e vice-versa, seguro 
de viagem básico, taxas de aeroporto e Vantagens. 
Consultar preços em www.soltour.pt



MASPALOMAS · GRAN CANÁRIA

Seaside Palm Beach

SITUAÇÃO No meio de um oásis de palmeiras, ao lado 
das dunas de Maspalomas.

QUARTOS Tipo A (entre 2º e 3º andar, vista limitada e 
vista entrada), tipo B (entre 2º e 5º andar, vista jardim, 
piscina o mar), ambos com casa de banho, secador, 
roupões, teléfone, TV-SAT, conexão Wi-Fi gratis, minibar 
(com custo), cofre e varanda. Tipo C entre 5º e 7º andar. 
Quarto Luxo Canto (1º-7º andar) com vista para jardim 
ou piscina e máquina de café expresso. Júnior Suite (en-
tre o 5º-7º andar) com vista jardim, piscina ou mar e 2 TV.  
Suites com 2 quartos com separação visual, 2 varandas 
e leitor de DVD. Master Suite (entre o 6º e 7º andar) com 
vista para o jardim ou piscina; óptica separação entre 
sala e área de dormir. 

INSTALAÇÕES 2 restaurantes (Rte Principal e Rte. Esen-
cia: à la carte, aberto segum temporada, clientes no MP 
com custo). 2 bares, adega (aberta segum temporada) 
e Wi-Fi grátis. Piscina de água doce climatizada, piscina 
thalasso de água salgada, piscina thalasso mineralizada 
de água salgada, solário, espreguiçadeiras e toalhas para 
a piscina e praia. Campo de ténis, ping pong, petanca e 
dardos. Spa & Wellness e animação.

SERVIÇO DE RESTAURANTE Pequeno-Almoço, Meia 
Pensão e Pensão Completa (só Outubro e inverno). 
Pequeno-almoço buffet, almoço a la carte, jantares de 
menú e 3 vezes por semana Barbecue Seaside. Possibili-
dade de mudar o jantar para o almoço em meia pensão.

CARACTERÍSTICAS Dispõe de 328 quartos. Primeiro 
hotel de membro de “Design Hotels” em Gran Canária. 
Aceitam-se animáis de estimação até 5kgs com custo.

Vantagens
 Garrafa de espumante e cesta de frutas na chegada. 
 Pequeno-almoço continental no terraço do quarto 

(servido pelo serviço de quarto e com reserva 
prévia). 

  1 “Honey Dreams” para 2 no SPA (banho de vapor 
com eucalipto natural e máscara de mel para o 
corpo, rosto e cabelo).

96

977€
DESDE

PEQUENO - 
ALMOÇO

7 NOITES

QUARTO STANDARD

O preço “ Desde “ inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), estada no 
hotel no regime escolhido e/ou indicado no quarto base, transferes aeroporto-hotel e vice-versa, seguro 
de viagem básico, taxas de aeroporto e Vantagens. 
Consultar preços em www.soltour.pt



COSTA MELONERAS · GRAN CANÁRIA

Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso

SITUAÇÃO A 300 metros da Playa Meloneras.

QUARTOS  Banho com banheira e duche independente, 
secador de capelo e roupões, ar condicionado, salón, 
vestidor separado, telefone, TV via satélite e varanda. 
Com custo: conexão à internet, minibar e cofre. O stan-
dard econômico são quartos sem vistas ou vistas para 
a rua. Em alguns casos sem varanda. Os Duplos Deluxe 
com vistas e terraço com espreguiçadeiras e  guarda-sóis. 
A Junior Suite e Suite Senior com salão de madeira, salão 
independente, DVD, 2 TV, imprensa, Wi-Fi e atenções de 
boas-vindas.

INSTALAÇÕES  5 restaurantes: 2 tipo buffet (1 somente 
na temporada alta) e 2 à la carte (1 somente na tempo-
rada alta) e 1 restaurante à la carte para almoço; 6 ba-
res, Wi-Fi gratuito na Plaza; cibercafé e Wi-Fi nas zonas 
comuns e quartos (ambos com custo). Jardim tropical, 
5 piscinas (1 de água salgada, 1 com praia artificial e 3 
aquecidas no inverno), solário, espreguiçadeiras e toal-
has. Petanca, dardos, ping pong, ginásio, ténis e bilhar 
(ambos com custo). Centro “Corallium Thalasso Villa del 
Conde” (com custo extra e entrada a partir dos 18 anos): 
duches aromáticos, espreguiçadeiras ergonómicas com 
aquecimento incorporado, sauna finlandesa, banhos de 
vapor, duches de aventura, Rhassoul e tratamentos (não 
incluídos no circuito). Programa de animação diurno de 
segundas feiras a sextas feiras e nocturno.

SERVICIO DE RESTAURANTE Pequeno-Almoço e Meia 
Pensão tipo buffet. 

CARACTERÍSTICAS Dispõe de 561 quartos. Acordos 
especiais com campos de golf, shuttle gratuito Maspa-
lomas e Meloneras golf.

Vantagens
 Garrafa de espumante na chegada.
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825€
DESDE

PEQUENO - 
ALMOÇO

7 NOITES

QUARTO STANDARD

O preço “ Desde “ inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), estada no 
hotel no regime escolhido e/ou indicado no quarto base, transferes aeroporto-hotel e vice-versa, seguro 
de viagem básico, taxas de aeroporto e Vantagens. 
Consultar preços em www.soltour.pt



Fuerteventura
relax assegurado
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A ilha tranquila, assim a chamam muitos canários, pelo seu ambiente 
pausado que convida a desprender-se de tudo e a relaxar vendo o oceano. 
Fuerteventura é o destino de praia por excelência nas Canárias mas é 
também o lugar perfeito para escapar das rotinas e mergulhar com o seu 
par nos prazeres mais autênticos da natureza e da vida.

Cenário de paisagens vulcânicas que gritam ao sol e formam a ilha maior 
de todo o arquipélago, Fuerteventura representa a promessa da calma, os 
longos dias caídos sobre as areias multicolores, os passeios ao entardecer 
pelas dunas intermináveis, os encontros surpreendentes nas suas pequenas 
povoações e aldeias, os sabores que definem a sua essência.

De Corralejo, no norte de águas imperiosas, à espectacular península de 
Jandía, no extremo mais a sul da ilha, combinam extensas praias com zonas 
de natureza surpreendentes, paisagens áridas, salpicadas com lânguidas 
palmeiras que se elevam para o céu e vegetação exótica que parece tirada 

de um conto fantástico.

Ajuí, o território mais antigo das Canárias, com mais de 100 milhões de 
anos, abre a porta a outra dimensão, aí onde se fixou a origem de tudo 
e onde tudo adquire sentido; a montanha de Tindaya emerge como o 
grande mirador da ilha, enaltecendo a surpreendente orografia que forma 
Fuerteventura; os seus museus e monumentos, como a casa de Unamuno 
ou a Casa dos Coronéis, em La Oliva, oferecem uma paisagem de luxo pela 
arte e pela história desta ilha única.

 Entrar nas suas vilas, pequenas em tamanho mas enormes na hospitalidade, 
permite conhecer de perto o autêntico carácter das suas gentes, saborear o 
gosto pelas pequenas coisas da vida quotidiana e descobrir sentimentos que 
elevam a alma e fazem crescer o espírito com experiências inesquecíveis e 
abraços eternos. Um lugar para alimentar o coração e desenhar recordações 
aos que voltam, sempre.
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O que não pode perder de Fuerteventura 

A beleza nortenha de Corralejo
Considerado um dos destinos turísticos mais desejados do mundo, Corralejo é um dos lugares mais espectaculares do norte de 
Fuerteventura. Cheio de carácter, soube sobreviver quase intacto à chegada de turistas e manter-se como um lugar em que a 
tradição e serviços modernos convivem para oferecer um dos cenários mais românticos e naturais da ilha. As suas extraordinárias 
dunas que se estendem delineando o litoral e observando a magnífica ilhota de Lobos abrem ao visitante caminhos inesquecíveis 
aqueles que preferem esconder-se do bulício..

As praias eternas
A península de Jandía alberga dois dos melhores cenários de praia de Espanha: Costa Calma e Morro Jable, um litoral que se 
une com um pregueado de arenais intermináveis de areias brancas e douradas, que iluminam todo o sul de Fuerteventura 
convertendo-o num lugar inigualável para relaxar, tomando sol nas praias como a de Cofete ou Matorral, na qual se pode encontrar 
uma zona especialmente indicada para nudistas e casais que procuram tranquilidade e ambientes selectos.

O Céu de Tindaya
Fuerteventura, se se compara com Tenerife ou Gran Canária, não tem cumes tão altos nem tão cerimoniosos, mas conta com uma 
vigia de excepção. A montanha de Tindaya é o ponto de encontro da terra com o céu. Um lugar onde se tem a verdadeira sensação 
de liberdade quando se entra na natureza e desprende-se de tudo o que é supérfluo. Subir pelas suas ladeiras, observar as suas 
paisagens, ficar juntos em silêncio contemplando como o tempo passa sem pressa, com a cadência própria da brisa do Atlântico 
é uma experiência única.

O sabor das queijarías
Se há um produto que dá sabor a cada lugar da ilha de Fuerteventura, este é o queijo majorero. Estabelecer uma rota por algumas 
das povoações em  que a produção deste elemento básico da dieta canária proporciona a possibilidade de conhecer todos 
os refinamentos e paladares da autenticidade da sua gastronomia. Algumas queijarias oferecem visitas e permitem provar os 
melhores queijos da ilha acompanhado-os de vinhos delicados e um ambiente perfeito para deixar-se levar, rir, conversar e fundir-
se num beijo de sabores milenários.

O refúgio de Betancuria 
Existe um lugar excepcionalmente recomendado para perder-se durante uma viagem em casal a Fuerteventura: a sua antiga 
capital, Betancuria, uma pequena vila localizada num vale formoso desde o qual se pode chegar a qualquer ponto da ilha e onde 
actualmente residem menos de 1.000 habitantes. Betancuria é história viva, é património, cultura autêntica e tradição majorera 
pelos quatro costados, um paraíso de tranquilidade entre  muitos pontos de interesse turístico, ideal para entrar nas suas ruas 
cheias de segredos, perder-se nas suas esquinas e recantos e desfrutar da companhia sem mais acessórios do que a ternura das 
suas gentes e o ambiente acolhedor das suas tabernas.

Pôr do sol em Morro Velosa
Romantismo e paisagens extraordinários nos quais perder a vista conflui com o mirador de Morro Velosa, uma paragem sem igual 
em Fuerteventura. Aí, envolto no centro da ilha, pode-se abarcar uma boa parte do seu território e fundir-se com a magia do 
céu multicolor, os seus campos e montanhas, os seus vales, as pitorescas aldeias, o sol e a tranquilidade. Desfrutar de um abraço 
pausado neste cenário perfeito é uma das melhores recordações que cada um pode levar da ilha. Um souvenir que não tem preço.



JANDÍA · FUERTEVENTURA

Club Jandía Princess Resort

SITUAÇÃO Na praia de Esquinzo com acesso directo 
através de uma escadaria e 90 qm do aeroporto.

QUARTOS Todos com casa de banho completa com se-
cador de cabelo e amenidades, ar condicionado, TV-SAT, 
telefone (com custo), frigorífico, Wi-Fi e cofre (ambos 
com custo), terraço ou varanda. Quartos para pessoas 
com movilidade reducida (a pedido).

INSTALAÇÕES 3 restaurantes, 5 bares (1 restaurante e 1 
bar exclusivo para adultos), sala de jogos, zona de canas 
balinesas e internet corner (ambos com custo). Na zona 
“Only Adults”: piscina relax, piscina naturista e piscina 
Chill Out. Área Zen com pilates, Tai Chi e Ioga. Ginásio. 
Área exterior com jacuzzi, duches de hidromassagem, 
sauna, banho turco e cabines de massagem (com custo). 
Programa de Animação.

SERVIÇO DE RESTAURANTE Tudo Incluído tipo buffet 
com cozinha ao vivo e buffet temático 2 vezes por sema-
na. Para o jantar pede-se aos Senhores o uso de calças 
compridas e camisa com mangas.

CARACTERÍSTICAS Dispõe de 512 quartos. 

TUDO INCLUÍDO Às refeições: água, refrescos, cerveja 
e vinho da casa. Snacks, café, chá e pastelaria no restau-
rante durante o dia. Bebidas nacionais com/sem álcool 
segundo a carta de TI (etiquetas negras e reservas com 
pagamento à parte e a preço normal). Consultem bares, 
restaurantes e horários à chegada ao  hotel. Horário Tudo 
Incluído de 10:00 h às 23:00 h. (fora deste horário bebi-
das devem ser pagas diretamente aos empregados).

Vantagens
Imprescindível licença de casamento inferior a 45 dias.

 Upgrade quarto superior (sujeito 
 disponibilidade).
 Garrafa de espumante e cesta de frutas ou lanches  

 no quarto à chegada.

100

888€
DESDE

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

 QUARTO STANDARD

O preço “ Desde “ inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), estada no 
hotel no regime escolhido e/ou indicado no quarto base, transferes aeroporto-hotel e vice-versa, seguro 
de viagem básico, taxas de aeroporto e Vantagens. 
Consultar preços em www.soltour.pt



JANDÍA · FUERTEVENTURA

Iberostar Fuerteventura Palace

SITUAÇÃO Na 1ª linha da Playa de Jandía.

QUARTOS Casa de banho com secador de cabelo, tele-
fone, TV-SAT, ar condicionado e varanda ou terraço. Com 
custo: cofre e minibar (a pedido). As Duplos basicas son 
duplos sem vistas o com vistas para a rua. Os quartos 
Prestige (Suite e Superior) são apenas para maiores de 
17 anos e com vista para o mar, TV ecrã plana, roupão e 
chinelos e acceso a sala VIP Prestige.

INSTALAÇÕES Restaurante, 3 bares, internet corner 
(com custo) e área Wi-Fi. 4 piscinas, solário, espreguiça-
deiras, guarda-sóis e serviço de toalhas (prévio depósito). 
Ténis de mesa, voleibol, squash, tiro com arco, bilhar e gi-
násio. Acesso ao centro Spa Sensations Thai Zen no hotel 
vizinho IBEROSTAR Playa Gaviotas Park (com custo). Star 
Prestige (maiores de 16 anos): Piscina privada, cascata, 
camas balinesas, Open bar com bebidas e frutas durante 
o dia, sala VIP com Wi-Fi e internet grátis e jornal diário. 
Programa de animação.

SERVIÇO DE RESTAURANTE Tudo Incluído tipo buffet. 
Durante o serviço de jantar, para os homens, o uso de 
calça comprida e camisa com mangas é obrigatório.

CARACTERÍSTICAS Dispõe de 437 quartos.

TUDO INCLUÍDO Nas refeições: água, refrescos, vinho 
da casa e cervejas. Lanche com sandwiches, café, chá 
e pasteis. Bebidas com/sem álcool conforme carta TI 
(etiquetas negras, reservas e cocktails têm  suplemento). 
Consultem bares, restaurante e horários à chegada ao 
hotel.

Vantagens
 Garrafa de espumante e fruta à chegada.
 Upgrade (sujeito a disponibilidade).
 Early check-in/late check-out (sujeito a 

 disponibilidade).
 Entrada para o circuito de águas por pessoa e  

 estadia.
 10% de desconto em tratamentos.
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940€
DESDE

TUDO INCLUÍDO
7 NOITES

 QUARTO DUPLO SUPERIOR PRESTIGE

O preço “ Desde “ inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), estada no 
hotel no regime escolhido e/ou indicado no quarto base, transferes aeroporto-hotel e vice-versa, seguro 
de viagem básico, taxas de aeroporto e Vantagens. 
Consultar preços em www.soltour.pt



Maiorca
magia mediterrânica
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Pela sua luz incomparável, as suas paisagens eternas, as suas enseadas 
escondidas e a sua beleza pausada, Maiorca é uma ilha que destila magia 
mediterrânica, um cenário idílico para marcar momentos inesquecíveis 
e noites infinitas. O destino perfeito para perder-se em casal e dar asas à 
imaginação.

Famosa em todo o mundo, repleta de propostas de lazer, cultura e tradição, 
a ilha maior das Baleares convida a perder-se em cada um dos seus lugares, 
a afastar-se do mundo e desfrutar do que na verdade importa… Sem 
renunciar a nada.

As belas montanhas que decoram a Serra de Tramuntana, entrançadas por 
mil caminhos, contrastam com a calma impecável dos campos dourados 
de pla mallorquín, onde se encontram algumas das praias virgens mais 

formosas do Mediterrâneo. 

A sua capital, Palma, abre-se ao mar com a hospitalidade própria de um 
antigo porto marinheiro que, com o passar do tempo, soube converter-
se numa cidade cosmopolita cheia de vitalidade cultural, lojas de luxo, 
restaurantes gourmet e vida nocturna. E as suas gentes, alheias ao passar 
dos anos, são um bilhete de ida e volta ao essencial, à felicidade das 
pequenas coisas.

Maiorca é amanhecer a olhar o mar, com os olhos inundados de azul 
turquesa; cair ao sol numa praia sem fim de finíssimas areias brancas; 
percorrer essas ruas nas quais cada pedra narra uma história... é um lenço 
em branco para bordar as palavras mais belas e estampar as fotografias 
desses instantes mágicos que todos sonhamos.
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O que não pode perder de Maiorca 

O por do sol mais romântico do Mediterrâneo
Maiorca e as espectaculares falésias que escondem a Serra de Tramuntana oferecem miradores privilegiados para contemplar os 
pôr do sol mais impressionantes do Mediterrâneo. Desde Estellencs a Formentor, a linha de montanhas e cidades escalonadas e 
ladeiras oferecem cenários tão mágicos como o Mirador de Ses Ánimes ou Sa Foradada, onde os domingos, no verão, amenizam 
a despedida do sol  no horizonte com música chill out e cocktails.

Um banho em Es Trenc
Situado no sul de Maiorca, no município de Campos, Es Trenc é uma das praias praticamente virgem da ilha. Muitos locais referem-
se   como sendo o paraíso pois parece uma autêntica praia perdida no meio das Caraíbas, com finas areias brancas, vegetação 
dunar, fundos estendidos e águas cristalinas, transparentes, tanto que reflectem a luz do sol enchendo de brilho todo a envolvência. 
O ambiente é tranquilo e basta caminhar um pouco para encontrar um lugar para  deixar-se cair e desfrutar da sua incrível paz 
mediterrânica..

Maiorca gastronómica no Mercado de San Juan
O Mercado de San Juan é uma das mais recentes incorporações na  lista de pontos de encontro favoritos de Maiorca. É um 
mercado gastronómico similar ao de San Miguel de Madrid ou La Boquería de Barcelona, que surpreende pelo seu desenho e 
arquitectura cheia de encanto e tradição e pelas delícias que se escondem atrás dos balcões dos seus animados restaurantes. Onde 
se pode desfrutar de um fim de tarde/noite de tapas e vinhos, com pratos típicamente maiorquinos como o tumbet ou o trampó, 
as suas famosas sanduiches em pão llonguet -tradicional de Palma- e especialidades internacionais para paladares gourmet: sushi, 
pizzas artesanais, hummus, ibéricos...

Jantar na muralha de Palma 
Olhando o mar, sob a Catedral de Maiorca, com todo o encanto da história que transmitem as suas pedras milenares e rodeados de 
jardins… Reserve uma das suas noites de verão para desfrutar de um jantar romântico à luz dos ténues candeeiros que adornam 
a muralha de Palma. Um pouco depois da catedral, entre os majestosos   edifícios palacianos que formam o bairro de Calatrava da 
capital de Maiorca, encontrará um acolhedor restaurante de comida italiana com mesas no exterior, onde poderá contemplar as 
mais idílicas noites mediterrânicas desfrutando de um bom vinho. E, de sobremesa, deixar-se levar pelas ruas que evocam outra 
época.

Rota de bares pelo Norte de Maiorca 
Depois de um dia de sol e praia, relaxados, nada apetece mais do que um refrescante cocktail a olhar o Mediterrâneo. No norte de 
Maiorca poderá desfrutar desse delicioso momento como em nenhum outro lugar. É nesta zona da ilha, salpicando a espectacular 
Playa de Muro, onde encontrará os melhores bares de praia das Baleares. Encontra para todos os gostos: ideais para desfrutar de 
uma paelha acompanhada de sangria de espumante; com sessões de música electrónica ou chill out ao entardecer; com zona de 
sofás, camas balinesas e espreguiçadeiras junto ao mar… Durante o verão, também programam festas na praia em que o ambiente 
é perfeito para dançar e brindar até ao amanhecer.

Passeios de luxo em Portals Nous e Port Adriano
Para ser visto e deixar-se ver, o passeio de Puerto Portals, a sua espectacular marina desportiva - onde se reúnem os iates mais 
exclusivos do Mediterrâneo-, e os seus locais de moda onde poderá confraternizar com famosos e personalidades relevantes do 
mundo inteiro, representa toda uma experiência de luxo e glamour em Maiorca. Passear pelo litoral, comprar um capricho nas suas 
cuidadas boutiques e comer em algum dos seus restaurantes de autor é um presente que vale a pena dedicar-se, pelo menos uma vez 
na vida. E se  gosta de mar, a marina de Port Adriano também o espera com um ambiente tão requintado como repleto de propostas.



Tudo Incluído

Bahia Principe Coral Playa
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Maiorca

As vantagens para os clientes em regime “Tudo incluído”: 
Todas as refeições, snacks, bebidas e cocktails locais nos 
restaurantes e bares do nosso hotel. (Consultar horários 
no diretório de serviços do hotel).

Um jantar à la carte por semana de estadia e reserva 
prévia no restaurante “Portofino“ comida italiana.

Refrescos e as seguintes bebidas alcoólicas: vinho, cerveja, 
espumante, rum, gin, vodka, brandy e whisky (marcas 
locais) até às 23 hrs no lobby bar. Primeiras marcas e 
outras bebidas não especificadas com custo extra. Todas 
as bebidas consumidas depois das 23 hrs serão com 
custos.

Café, refrescos e cerveja no bar da piscina das 10:30 hrs às 
19 hrs.

Programa internacional de animação para adultos e 
crianças (diurna e noturna).

Espreguiçadeiras, guarda-sóis e serviço de toalhas nas 
piscinas (este último prévio depósito). 
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TORRENOVA · MAIORCA

O preço “ Desde “ inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), estada no 
hotel no regime escolhido e/ou indicado em quarto Standard, transferes aeroporto-hotel e vice-versa, 
seguro de viagem básico, taxas de aeroporto , Vantagens e Voucher de Oferta.  
Consultar preços em www.soltour.pt

Bahia Principe Coral Playa

Sobranceiro a uma das praias máis atrativas do sul de Maiorca, 
de areia fina e branca e de águas cristalinas,  em pleno centro 
turístico de Magaluf, o  Coral Playa oferece uma vasta carta de 
opções de férias para todos os gostos: desde a diversão ‘non 
stop’ ao relax mais intimista com os tratamentos de spa, desde 
desportos aquáticos ou terrestres aos divertimentos de salão, 
desde gastronomia de buffet às suas requintadas cartas, desde 
amenos passeios a surpreendentes excursões… A opcão máis 
mediterrânea.

QUARTOS · 184 quartos · com maravilhosas vistas para 
o mar · terraço · Casa de banho completa · Secador de 
cabelo · telefone · TV via satélite · wifi (com custo) · mi-
nibar (com custo) · cofre  (com custo) · ar condicionado. 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS · Restaurantes · bar salão 
· snack bar · zona de internet ( com custo) · sala de acti-
vidades · sala de TV · sala de conferências · Solário com 
espreguiçadeiras e guarda-sóis · piscina · Jacuzzi · Spa 
(com custo) · cabeleireiro (com custo) · ping-pong · bilhar 
· Wi-Fi (com custo) · Animação com diversas atividades 
de diversão noturna · Jogos, bingo, baile e atuações pro-
fissionais. 

Vantagens
 Atenção preferencial na receção.
 Serviço de roupões e chinelos no quarto 

 para uso no hotel.
 Amenities especiais no quarto.
 Abertura de cama c om Bombons.
  Wifi Gratis no quarto (uma clave por quarto).
 Cofre gratuito no quarto.
 Oferta surpresa.
 Um jantar romântico com espumante no  

 restaurante de especialidades, adicional aos  
 jantares no serviço de Tudo Incluído.
 Possibilidade de manter o quarto  

 até à saída para o aeroporto  no último dia (com  
 reserva e sujeito a disponibilidade).
 Excurção “Katmandú”.
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QUARTO STANDARD

687€
DESDE

MEIA PENSÃO
7 NOITES



TRATAMENTOS SPA  
(consumo mínimo 120 €)

EXCURSÕES 
(compra mín. 2 excursões)

BEBIDAS PREMIUM 
+ VINHOS À LA CARTE
(consumo mínimo 80 €)

Voucher Presente 
 de 150 €/ por casal

Válido para saídas de 1 Maio a 
31 Outubro 2016

 - 80 € 

 - 30 € 

 - 40 € 
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ILLETAS · MAIORCA

Barceló Illetas Albatros

SITUAÇÃO Na 1ª linha de mar com esplendidas vistas 
sobre a Bahía de Palma e à 1 qm do Campo de Golf. 

QUARTOS Duplo Superior com casa de banho com-
pleta e duche “raindance”, fervedor de água, secador, 
ar condicionado, telefone, TV-SAT LCD da 36”, minibar, 
Wi-Fi gratis e cofre grátis. Deluxe Vista Mar Frontal com 
banheura de hidromassagem, máquina café Nespresso 
e solário. Junior Suite Vista Mar Frontal com salão inde-
pendente e máquina café Nespresso. Quartos adaptados 
para pessoas com mobilidade reduzida. 

INSTALAÇÕES 2 restaurantes e 2 bares. Piscina exterior 
frente ao mar, piscina pequenha e jacuzzi exterior. So-
lário com serviço de espreguiçadeiras e toalhas, camas 
balinesas (com custo), acesso exclusivo à praia com 
serviço de guarda-sóis e espreguiçadeiras. Thalasso Spa 
com piscina coberta e jacuzzi climatizado de água do 
mar, banho turco, sauna, sala de massagem (com custo) 
com vistas para o mar e ginásio.

SERVIÇO DE RESTAURANTE Pequeno-Almoço e Meia 
Pensão tipo buffet e cozinha ao vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispõe de 128 quartos. Hotel só 
para adultos (idade mínima 17 anos). 

Vantagens
 Garrafa de espumante e cesto de futas na chegada.
 Upgrade Vista Mar (sujeito a disponibilidade).
 Para reservas de estadías de mais da 2 noites em  

 Alojamento e Pequeno-Almoço, um jantar por  
 pessoa no restaurante buffet (bebidas não incluídas).
 Reserva de 1 día cama balinesa na piscina ou 

 parking grátis na estadía.

108

852€
DESDE

PEQUENO- 
ALMOÇO

7 NOITES

QUARTO DUPLO SUPERIOR

O preço “ Desde “ inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), estada no 
hotel no regime escolhido e/ou indicado no quarto base, transferes aeroporto-hotel e vice-versa, seguro 
de viagem básico, taxas de aeroporto e Vantagens. 
Consultar preços em www.soltour.pt



SANTA PONSA · MAIORCA

Iberostar Jardín del Sol Suites

SITUAÇÃO Na Baía de Santa Ponsa.

QUARTOS Junior Suite com jacuzzi, casa de banho com 
secador de cabelo, ar condicionado, TV-SAT, Wi-Fi, cofre 
(com custo) e baranda. Suite com salão integrada. Junior 
Suite Prestige e Suite Prestige com serviços exclusivos na 
zona Star Prestige.

INSTALAÇÕES Restaurantes (renovado), bar-cafe, novo 
Bar Star Prestige (na nova área), Wi-Fi gratuita em todo 
o hotel. Piscina exterior con solário, espreguiçadeiras e 
guarda-sóis e piscina coberta climatizada. Zentro de Fit-
ness. Spa Sensation Thai Zen (com custo): Ioga, 11 tipos 
de massagens, tratamentos faciais, para o corpo e pro-
gramas de bem-estar individual. Programa de animação

SERVIÇO DE RESTAURANTE  Pequeno-Almoço e Tudo 
Incluído tipo buffet.

CARACTERÍSTICAS Dispõe de 261 quartos. Hotel só 
para adultos (maiores 16 anos). Nova área Star Prestige 
(zona exclusiva de acesso privado para clientes VIP).

TUDO INCLUÍDO Tipo buffet. As refeições inclui: refres-
cos, água, vinho e cerveja. Snacks Seleção de bebidas 
nacionais com/sem álcool, según carta TI (primerias 
marcas com custo extra). Consultem bares, restaurantes 
e horários na chegada. O serviço de TI finaliza às 00.00hrs 
e nas 12hrs de mediodía no dia de saída. 

Vantagens
 Garrafa de espumante e cesto de frutas na chegada  

 ao quarto.
 Early ckeck-in/late check-out (á pedido e según dis 

 ponibilidade).
 Uma massagem de casal (20 minutos).
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916€
DESDE

PEQUENO- 
ALMOÇO

7 NOITES

QUARTO JUNIOR SUITE

O preço “ Desde “ inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), estada no 
hotel no regime escolhido e/ou indicado no quarto base, transferes aeroporto-hotel e vice-versa, seguro 
de viagem básico, taxas de aeroporto e Vantagens. 
Consultar preços em www.soltour.pt



PUERTO DE ALCUDIA · MAIORCA

Viva Zafiro Alcudia & Spa 

Vantagens

SITUAÇÃO A 500 metros da praia e próximo do porto 
desportivo.

QUARTOS Junior Suites de 1 quarto com casa de ban-
ho com banheira, duche efeito chuva, secador, espelho 
de aumento e roupão. Ar condicionado/aquecimento, 
Wi-Fi, telefone, TV-LCD satélite, minibar, máquina de 
café Nespresso e utensílios para chá. Cofre e carta de 
almofadas. Todas com varanda. Zafiro Suites com quar-
to independente, kitchenette, frigorífico e microondas. 
Suites adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida 
(á pedido).

INSTALAÇÕES Restaurante buffet e 4 restaurantes te-
máticos para o jantar (à la carte); snack bar, cafetaría e 
Wet bar. 10 piscinas. Spa & Wellnes com sauna, jacuzzi, 
banho turco e acesso à piscina climatizada. Possibilidade 
de massagens e tratamentos, todos com custo. Ginásio 
com possibilidade de praticar aeróbica, fitness e hidro-
ginástica. Campo polidesportivo, dardos, ping-pong e 
bilhar (com custo). Animação nocturna e diurna.

SERVIÇO DE RESTAURANTE Pequeno-Almoço, Meia 
Pensão e Tudo Incluído tipo buffet. 

CARACTERÍSTICAS Dispõe de 369 quartos.

TUDO INCLUÍDO Pequeno-almoço e jantar tipo buffet. 
Almoços à la carte e buffet, seleção de bebidas nacionais 
e internacionais, carta de gelados, fruta e sanduíches. 
Café, chá e bolo no bar da piscina. 2 jantares incluídos 
por estada, num dos restaurantes temáticos. 

 Garrafa de espumante na chegada.
 Upgrade (según disponibilidade).
 Early ckeck-in/late check-out (á pedido e según 

 disponibilidade).
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1.042€
DESDE

PEQUENO - 
ALMOÇO

7 NOITES

QUARTO JUNIOR SUITE

O preço “ Desde “ inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), estada no 
hotel no regime escolhido e/ou indicado no quarto base, transferes aeroporto-hotel e vice-versa, seguro 
de viagem básico, taxas de aeroporto e Vantagens. 
Consultar preços em www.soltour.pt



PLAYA DE MURO · MAIORCA

Iberostar Playa de Muro Village 

Vantagens

SITUAÇÃO Na primeira linha de Playa de Muro, a 5 qm 
do porto de Alcudia e a 60 qm do aeroporto. 

QUARTOS Duplo Superior com um amplo quarto, casa 
de banho completa telefone, TV-SAT, ar condicionado 
(frío/quente), minibar, microondas, chaleira e cofre grátis 
e terraço. O Quarto Familiar básica com quarto amplo 
com cama de casal, uma sala de estar com 2 sofá-cama 
e Quarto Familiar com cama de casal, a salão com 2 so-
fá-cama e TV-SAT ecrã plano. Wi-Fi grátis. 

INSTALAÇÕES 7 restaurantes, 5 bares, sala de leitura, 
acesso a Internet e Wi-Fi gratuito. Piscinas para adultos  
com espreguiçadeiras, guarda-sóis, zona chill out com 
camas balinesas em solário e serviços de toalhas de pis-
cina. Spa Sensations Thai Zen (com custo): massagems 
tailandês e Spa: duas saunas, jacuzzi, banho turco, pedi-
luvio de pedregulhos, fonte de gelo, piscina de água fria 
e quente e espreguiçadeiras térmicas. Equipe de profis-
sionáis entretém as noites com música no Bar Mestral, 
shows no Bar Mitjorn, sessões de dança, programas de 
animação e performances ao vivo no Bar Ponent.

SERVIÇO DE RESTAURANTE Meia Pensão e Tudo In-
cluído tipo buffet e à la carte.

CARACTERÍSTICAS Dispõe de 190 quartos.

TUDO INCLUÍDO PREMIUM Pequeno-almoço com 
café servido á mesa. Almoço e jantar com bebidas incluí-
das. Jantar buffet frío no Restaurante Tramuntana. Jantar 
frío no quarto. Snacks fríos e quentes.

 Garrafa de espumante e cesto de futas na chegada  
 ao quarto.
 Early ckeck-in/late check-out (á pedido e según dis 

 ponibilidade).
 Uma massagem de casal (20  minuto).
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1.043€
DESDE

MEIA PENSÃO
7 NOITES

QUARTO FAMILY SUPERIOR

O preço “ Desde “ inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), estada no 
hotel no regime escolhido e/ou indicado no quarto base, transferes aeroporto-hotel e vice-versa, seguro 
de viagem básico, taxas de aeroporto e Vantagens. 
Consultar preços em www.soltour.pt



Menorca
natureza virgem
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Única em todos os sentidos, Menorca abre-se ao visitante como uma 
casa cheia de vida, tradição e mistério. O seu encanto é-lhe dado pela 
força natural que emerge da sua terra, criando paisagens impossíveis de 
vegetação selvagem que se convertem em postais como que a imortalizar 
os dias mais formosos.

Menorca é um lenço de lugares pintados com a paleta de cores mais 
bonita do Mediterrâneo. Os seus caminhos da costa, como o famoso Camí 
de Cavalls, apresentam ao visitante uma rota infinita em que poderá viver 
aventuras ao ar livre e recrear um abraço, observando o lento passar do 
tempo sobre as águas mais azúis que consiga imaginar.

Natureza pura, Reserva da Biosfera e mãe das tradições mais bem  conservadas 
das Ilhas Baleares, Menorca é também a história feita de costumes. As rotinas 
amáveis dos marinheiros que chegam ao Porto de Mahón, o aroma intenso 
das cozinhas de toda a vida, a luz que decora as arcadas do coração de 

Ciutadella, os prados imensos das pequenas povoações do interior, com as 
suas quintas salpicando de cal os seus campos sem fim...

A calma e a tranquilidade adquirem um significado distinto nesta ilha de 
alma antiga e ánimos embalados pelo vento. Nas suas enseadas de perfis 
perfeitos pode-se saborear, como em nenhum outro lugar, a vida mais 
doce, jogando com a cumplicidade dos flashes que oferecem as suas águas 
cristalinas saltando nas falésias. E, nas ruas das suas cidades históricas, as 
marés convidam a perder-se entre varandas de flores, tabernas e sons 
multicoloridos.

Percorrer os seus passeios e deixar-se levar sem destino, pela linha do 
horizonte, até alcançar esse estado de plenitude indescritível é uma 
experiência que só se pode desfrutar em Menorca. Aquí, onde a vida se narra 
em pequenos instantes, em gotas de prazer salgado e recantos repletos de 
romantismo. Um destino para apaixonar-se. De todo.
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O que não pode perder de Menorca 

Rota por toda a costa
Reaberta ao público há poucos anos, o Camí de Cavalls é uma das rotas naturais mais extensas do Mediterrâneo, um antigo 
caminho que ligava toda a ilha de Menorca e que, hoje em dia, permite desfrutar de todo o perímetro da costa, passo a passo, 
firme dos que gostam de mergulhar na natureza mais autêntica e esquecer-se dos ruídos, carros, multidões e rotinas de cidade. 
Uma via de escape que tem como destino o próprio caminho, a experiência de desfrutar tendo a costa menorquina como única 
testemunha.

Ciudadela de noite
Passear pelas encruzilhadas e ruelas, procurar o abrigo de uma sombra e beijar olhando o mar de soslaio sobre paredes cheias 
de histórias jamais contadas, descobrir uma mesa num canto e sentar-se a desfrutar de umas tapas, uns sorrisos, um gin xoriguer 
e uma deliciosa companhia… Ciudadela é uma das cidades mais formosas do mundo, com um gosto a povo eterno e as mais 
modernas instalações e serviços que oferecem a combinação perfeita para uma noite inesquecível.

Caldeirada de lagosta em Fornells
O prato mais típico e conhecido de Menorca, a caldeirada de lagosta,  pode-se saborear em quase todos os restaurantes da costa 
que existam na ilha mas, se alguém quiser desfrutar do mais autêntico, suculento e requintado terá que ir à vila de Fornells. Além 
de ser um dos municípios menorquinos mais acolhedores e cativantes, é famoso por concentrar alguns dos melhores restaurantes 
de cozinha menorquina da ilha. Neles é quase obrigatório provar os deliciosos pratos, muitos dos quais levam como ingrediente 
fundamental o tradicional queijo mahonés, e as suas excepcionais sobremesas. Todos, sem excepção.

A magia de la Cova d’en Xoroi  
Ninguém pode negar que é um dos lugares mais formosos do mundo, e que até os menos românticos caem rendidos aos seus 
pés, chocados perante tanta beleza. Trata-se de la Cova d’en Xoroi, uma gruta que se abre num altíssimo penhasco da costa Sul de 
Menorca e que, segundo contam as lendas, é um lugar cheio de misticismo, seres mitológicos, histórias de amor e contos de fadas. 
Hoje é um lugar imprescindível para desfrutar em Menorca. Aberto durante todo o dia, sem interrupção, onde pode tomar um 
aperitivo antes de comer, passar para lanchar, relaxar antes do espectacular pôr do sol ou ficar a dançar toda a noite.

A enseada mais escondida de Menorca
Muitos poucos ouviram falar dela e muitos menos puderam desfrutar: Cala Escorxada, na zona Sul de Menorca é o lugar de banhos 
mais tranquilo, virgem e despoluído de toda a ilha. É uma lânguida meia lua de areias branquíssimas que recordam as Caraíbas. 
Um paraíso para fugir de tudo, com águas totalmente transparentes que permitem ver o fundo marinho com perfeição sem 
necessidade de mergulhar. Para chegar a esta enseada é necessário fazer um percurso de 1 hora caminhando (há sempre algumas 
pessoas), mas a maravilha de estar sózinhos nesta enseada perdida compensa mais do que qualquer esforço.

Bebida para brindar
A forma mais deliciosa de celebrar esses momentos mágicos que Menorca oferece é, sem dúvida, a sua tradicional e refrescante 
bebida, que flui livremente durante as famosas festas de San Juan de Menorca (24 de junho): um mimoso combinado de gin 
xoriguer típicamente menorquino (que é muito mais suave que o gin normal) com limonada natural acabada de fazer. Em alguns 
locais pode-se encontrar como granizado, sobretudo no verão, mas o habitual é bebe-la tal e qual, com um par de cubos de gelo 
e degustar cada gole olhando o mar, na melhor companhia.



CALA’N BOSCH · MENORCA

Valentín Star

SITUAÇÃO Na urbanização de Cala´n Bosch, frente ao 
emblemático lago de água salgada e ao qual deve o seu 
nome. A sua localização privilegiada, a 8 qm de Ciuta-
della, entre duas praias, a de Cala´n Bosch a 250 metros 
e à de Son Xoriguer a 500 metros, fazem deste encla-
ve um lugar ideal, para os que procuram desfrutar dos 
desportos náuticos e ao mesmo tempo, para o desfrute  
daqueles visitantes que desejam umas férias tranquilas 
e relaxadas.

QUARTOS Espaçosos e cómodos dispõem de casa de 
banho completa com secador de cabelo, roupão e chi-
nelos, ar condicionado, ventilador de tecto e telefone no 
quarto e na casa de banho, TV-SAT, música ambiente (4 
canais), minibar e cofre (com custo), terraço ou varanda. 
As Júnior Suites estão localizadas no piso térreo com vis-
ta para a rua e não ter sala.

INSTALAÇÕES Restaurante tipo buffet com cozinha ao 
vivo, bar- piscina, salão social com T.V, zonas recreativas, 
área Wi-Fi grátis em todo o hotel. Rodeado por uma zona 
ajardinada, ampla piscina com jacuzzi e jactos de mas-
sagem, toalhas com depósito, terraço com espreguiça-
deiras e guarda-sóis. Ténis de mesa. Recepção 24 horas. 
Programa de animação e shows profissionais diários. 
Facilidades para a prática de ténis e desportos aquáticos 
nos arredores.

SERVIÇO DE RESTAURANTE Meia Pensão tipo buffet 
com cozinha ao vivo. Para os senhores é obrigatório o 
uso de calças durante o jantar.

CARACTERÍSTICAS Dispõe de 210 quartos. Hotel só 
para adultos (maiores de 18 anos). Não se aceitam ani-
mais domésticos.
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Vantagens
 Garrafa de espumante e frutas à chegada.
 Roupão ou chinelos.

QUARTO DUPLO

839€
DESDE

MEIA PENSÃO
7 NOITES

O preço “ Desde “ inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), estada no 
hotel no regime escolhido e/ou indicado no quarto base, transferes aeroporto-hotel e vice-versa, seguro 
de viagem básico, taxas de aeroporto e Vantagens. 
Consultar preços em www.soltour.pt



CALA GALDANA · MENORCA

Artiem Audax

SITUAÇÃO Na primeira linha do mar, a 100 mts da praia 
de Cala Galdana, uma das praias mais incríveis da costa 
sul da ilha. 

QUARTOS Premium Duplo com terraço com casa de 
banho completa, secador de cabelo, amenidades, ser-
viço de café e chá, ar condicionado,TV-SAT de ecrã plano 
LCD, telefone, conexão Wi-Fi gratuito, minibar e cofre 
(ambos com custo). Toalhas para à piscina. Premium Du-
plo Vista Mar situado 1ª-7ª planta com vistas para a baía 
de Cala Galdana.

INSTALAÇÕES 2 restaurantes, 2 bares, sala de reuniões e 
TV, conexão Wi-Fi gratuita em todo o hotel . Piscina com 
dois niveis e solário com espreguiçadeiras, guarda-sóis 
com amplo terraço com vistas panorâmicas para à praia 
e zona relax. Ginásio totalmente equipado. Centro “Au-
dax Sports e Nature” (com custo) com atividades: sende-
rismo, kayack, mountain bike, paddels surf e Centro “Au-
dax Spa & Wellness” (com custo): Circuito termal  inclui 3 
áreas: 1- Zona de águas: 2 piscinas de hidromassagem 
com jacuzzi, camas de borbulhas, jets de masaggem e 
piscina tonificante, 4 tipos de duches especiáis. 2- Zona 
de sudoração: terma romana, sauna sueca, banho turco 
e 2 tipos de duches especiáis. 3- Zona de relax num te-
rraço exterior e tratamentos corporais e faciais. Música 
ao vivo à noite.

SERVIÇO DE RESTAURANTE Pequeno-Almoço e Meia 
Pensão tipo buffet com cozinha ao vivo.

CARACTERÍSTICAS Dispõe de 241 quartos. Hotel só 
para adultos (maiores de 17 anos).

Vantagens
 Garrafa espumante e fruta à chegada.
 1 Jantar romântico com bebidas
 1 Circuito Spa (90 minutos)
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Sup

QUARTO DUPLO PREMIUM COM TERRAÇO

854€
DESDE

PEQUENO - 
ALMOÇO

7 NOITES

O preço “ Desde “ inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), estada no 
hotel no regime escolhido e/ou indicado no quarto base, transferes aeroporto-hotel e vice-versa, seguro 
de viagem básico, taxas de aeroporto e Vantagens. 
Consultar preços em www.soltour.pt



Ibiza
a escapada mais chic
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Nunca passa de moda… pelo contrário. Ibiza continua a ser a escapada 
mais chic que cada um pode planear para desfrutar do Mediterrâneo em 
casal. Conhecida como a ilha branca, abre ao viajante como um feixe de 
luz, permitindo saborear a doçura da sua delicada paisagem de enseadas 
escondidas, de lugares perfeitos para dar rédia solta a um mar de sensações 
e, sobretudo, deixar-se levar. E querer.

Raínha das noites, Ibiza é a ilha de glamour e da paixão, um destino único 
onde se vê e se é visto, onde a beleza das suas incríveis praias se misturam 
com a sofisticação do seu selecto ambiente, envolto nessa aura de liberdade 
e cultura hippie que nunca abandonou esta maravilha do Mediterrâneo.

As ruas de Dalt Vila - a zona antiga da cidade de Ibiza-, paredes que guardam 
memórias, a doçura das suas areias marcadas pelas impecáveis águas 
turquesa, a cultura, as festas, os mercados, a sua gente… A ilha está repleta 
de imagens únicas onde se pode perder e encontrar a calma, o amor e a 
natureza mais viva. 

As aldeias que salpicam a orografia e enchem de vida os seus 210 km de 
costa são uma porta aos costumes e tradições melhor conservados do 
Mediterrâneo. Aí pode fugir das multidões e resguardar-se nas pequenas 
enseadas que dão esse encanto místico ao pôr do sol, enchendo o dia e a 
noite de prazeres diversos: mergulhar nas águas, deliciar-se com a melhor 
gastronomia, participar da alegria própria dos bares da praia, passear pelos  
caminhos e falésias, olhar o horizonte e aspirar essa luz única que tudo  
exalta...

Ibiza é um prazer para os sentidos. O cenário ideal para presentear-se  com 
todos os caprichos do mundo e criar experiências inesquecíveis a cada dia, 
em cada momento. Acolhedora e repleta de propostas para partilhar, a ilha 
rende-se sem limites a todo aquele que a visita, entrando na alma, como 
uma memória inapagável de sonhos cumpridos.
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O que não pode perder de Ibiza 

Música e pôr do sol
Poucas coisas existem em Ibiza, como ficar numa enseada ao final da tarde e deixar-se transformar por esse leque único de cores 
que o sol cria sobre a linha do horizonte, despedindo-se com uma ternura e beleza incomparáveis. Para desfrutar dessa hora 
mágica, Ibiza conta com lugares muito especiais, como o famoso Café del Mar ou o Kumaras, em Sant Antonio, onde, para além 
de ver o sol a fundir-se com o mar, pode saborear deliciosos cocktails e dançar ao som da melhor música chill out do momento.

Tambores de fogo em Benirràs
Uma das enseadas mais formosas de Ibiza, rodeada de falésias de pinheiros mediterrâneos e arbustos, rochas e luz, é, sem sombra 
de dúvidas, Benirràs. Está situada próxima de Sant Llorenç e Sant Miquel de Balansat, ao fundo de uma colina. Para além de poder 
desfrutar de um dos banhos mais tranquilos e deliciosos que a ilha oferece, a cada domingo, ao final da tarde, juntam-se centenas 
de pessoas a celebrar com um ritual de tambores e espectáculos de fogo ao final da semana, o adeus ao sol. A música continua 
mesmo quando já está tudo escuro e só ficam os malabaristas do fogo e a vontade de se divertir até ao amanhecer.

As açoteias de Dalt Vila
Sair e tomar um cocktail pela zona antiga da Vila, capital de Ibiza, é um dos prazeres mais finos que oferece a ilha. Além da sua 
infinidade de bares a pé pela rua, junto ao porto, se entra na maravilhosa muralha de Dalt Vila encontrará pequenos e sinuosos 
locais que colocam à frente do visitante escadarias que tem como destino as açoteias e pátios mais bonitos de Ibiza. Rodeados 
pelo ambiente mais chic, pode saborear com calma toda a beleza da cidade. 

Um bullit de peixe em Cala Mastella 
Famoso por elaborar um dos pratos mais tradicionais de Ibiza com o mimo e delicadeza da cozinha de sempre, El Bigotes em Cala 
Mastella é um dos bares mais recomendados para dar sabor especial a uma lua de mel em Ibiza. Mas não é o único, em quase 
qualquer enseada ou praia da ilha podem encontrar-se lugares onde pode comer e brindar com os pés envoltos na areia. O melhor 
é explorar, descobrir e misturar-se com os locais: eles são os que sabem, melhor do que ninguém, onde se serve o melhor de cada 
casa..

Moda hippie ao ritmo de Ibiza 
Os mercados hippies de Santa Eulária des Riu, um dos municípios com mais encanto de toda Ibiza, são uma paragem obrigatória 
em toda a escapada, que se preze, à ilha. Tanto aos amantes do estilo mais actual como aos que procuram roupa cómoda e 
divertida para desfrutar dos seus dias em Ibiza, estes lugares oferecem algumas das peças feitas à mão mais originais de Ibiza. 
Ideais para presente ou como souvenir. Entrar nestes mercados é encher-se de vida, música, artesanato… Um autêntico ponto de 
encontro para espíritos livres, criativos e gente divertida.

Navegar de Enseada Bassa a Es Vedrà
A enseada Bassa é uma das enseadas mais bonitas de Ibiza. Conhecida por ser o ponto de encontro de famosos e gente VIP, com 
os seus espectaculares iates enfeitando a costa, é também o ponto de partida dos catamarãs, com piso de vidro, que fazem o 
percurso até Es Vedrà. A rota de navegação é fácil mas cheia de cores e paisagens únicas. Permite ver Ibiza desde uma perspectiva 
completamente distinta, oferecendo postais idílicos e instantes inapagáveis, com a brisa acariciando a cobertura e as ondas 
embalando o casco. Um vai e vem inesquecível com um toque perfeito para uma lua de mel mágica.



PORTINATX · IBIZA

Sensimar Ibiza Beach Resort by Grupotel

SITUAÇÃO Em primeira linha da Praia de “S’Arenal Petit” 
em Portinatx com acesso directo à praia.

QUARTOS Os Quartos Duplos dispõem de duas camas 
individuais, casa de banho com duche, espelho de au-
mento e secador de cabelo. Ar condicionado, TV por 
satélite, telefone, cofre  (com custo), terraço ou varanda. 
As Júnior Suites são com duche ou banheira e um sofá.

INSTALAÇÕES Restaurante, 2 bares, Wi-Fi gratuito, 
computador público e tablets a pedido (com depósito). 
2 piscinas de água doce (não aquecidas), com espre-
guiçadeiras, guarda-sóis. SPA: Acesso gratuito, piscina 
climatizada com jactos de cisne, duche em cascata, jets 
lombares e banco de hidromassagem. Sauna, banho de 
vapor, espreguiçadeiras térmicas, fonte de gelo, duches 
de sensações, cabine de massagens (massagens com re-
serva prévia). 3 shows profissionais semanais. Programa 
para adultos desportivos (só em alemão). 

SERVIÇO DE RESTAURANTE Meia Pensão (não inclui 
bebidas) e Tudo Incluído tipo buffet com pratos de 
cozinha internacional e uma ampla secção de cozinha 
ao vivo e jantares temáticos. 

CARACTERÍSTICAS Dispõe de 190 quartos. Hotel só 
para adultos (maiores de 18 anos).

TUDO INCLUÍDO Nas refeições inclui: água, refrescos, 
vinho da casa e cerveja. Bebidas nacionais com ou sem 
álcool segundo a carta de TI (marcas negras e reservas 
com suplemento). Consultem horários à chegada ao 
hotel.

Vantagens
 Garrafa de espumante e fruta à chegada.
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837€
DESDE

MEIA PENSÃO
7 NOITESS

QUARTO DUPLO STANDARD

O preço “ Desde “ inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), estada no 
hotel no regime escolhido e/ou indicado no quarto base, transferes aeroporto-hotel e vice-versa, seguro 
de viagem básico, taxas de aeroporto e Vantagens. 
Consultar preços em www.soltour.pt



PLAYA D’EN BOSSA · IBIZA

Hard Rock Hotel Ibiza

SITUAÇÃO Na 1ª linha da famosa Praia de´n Bossa. 

QUARTOS Deluxe Silver com casa de banho com seca-
dor, roupão e chinelos, ar condicionado, telefone, Wi-Fi, 
TV SAT, cofre e maxibar (com custo). O Estudio Suite Sil-
ver com jacuzzi, Studio Suite Platinum com vistas para 
o mar e jacuzzi, Studio Suite Gold inclui uma área para 
relaxar, un terraço com vista para o mar e un luxuoso 
jacuzzi. Rock Suite com sala de estar que inclui um bar, 
uma área de cocktail e uma máquina de café Nespresso. 

INSTALAÇÕES 4 restaurantes, 4 bares, centro de con-
venções. Área com Internet e Wi-Fi. 2 piscinas, com di-
ferentes áreas chill out, solarium, toalhas, massagens na 
piscina (com custo). ROCK SPA (com custo): Este evocati-
vo e grandioso spa (1350m2), é o lugar perfeito para re-
juvenecer, depois de uma larga noite para revitalizar nas 
suas instalações que dispõe de cabinas de massagem 
privadas, individuais ou para casais, circuito de águas, 
piscinas térmicas (piscinas de gelo/frio e calor), saunas, 
jacuzzi, salão de cabeleireiro e beleza, etc. Programa de 
entretenimento.

SERVIÇO DE RESTAURANTE Pequeno-Almoço tipo 
buffet. Almoço e jantar à la carte.

CARACTERÍSTICAS Com 493 quartos. É o primeiro 
Hard Rock Hotel da Europa.

Vantagens
 Upgrade (sujeito a disponibilidade).
 Cesto de frutas à chegada.
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1.259€
DESDE

PEQUENO - 
ALMOÇO

7 NOCHES

QUARTO DUPLO DELUXE

O preço “ Desde “ inclui: Avião ida e volta desde Lisboa (para determinadas saídas em Maio), estada no 
hotel no regime escolhido e/ou indicado no quarto base, transferes aeroporto-hotel e vice-versa, seguro 
de viagem básico, taxas de aeroporto e Vantagens. 
Consultar preços em www.soltour.pt



Programa de voos

120

MÉXICO

SAÍDA CIA DIA E DATA DE OPERAÇÃO  (A CANCÚN)

LISBOA OBS 3ª Feira 15/03 - 25/10

LISBOA OBS Domingo 12/06 - 18/09 

IMPORTANTE: CONFIRME A INFORMAÇÃO SOBRE OS VOOS AO EFECTUAR A SUA RESERVA. COM 48 HORAS DE ANTECEDÊNCIA DEVERÁ RECONFIR-
MAR OS MESMOS.  

Em caso de não existir lugares na “Tarifa Básica”, aplicam-se os suplementos de Tarifa Média 
ou Tarifa Alta. Tarifas combináveis entre si e aplicáveis nos voos charter.  

As tarifas utilizadas com as companhias de linha regular não permitem a utilização do voo 
de regresso, caso não tenham utilizado o voo de ida. Se por qualquer motivo perdem o 
seu voo de ida para o destino reservado, este considerar-se-à No Show (não apresentação 
com 100% de gastos), anulando a companhia aérea de forma automática e sem prévia no-

tificação o seu voo ou conexão de regresso, ficando a SOLTOUR isenta de toda e qualquer 
responsabilidade. 

Recomendamos que cheguem ao aeroporto com tempo suficiente para a realização de 
todos os tramites de embarque. Aconselhamos 2 horas nos voos nacionais e 3 horas para 
transcontinentais.

Consulte o programa de voos a partir de Novembro 2016.

NOTAS COMUNS

JAMAICA

SAÍDA CIA DIA E DATA DE OPERAÇÃO (A MONTEGO BAY)

LISBOA WHT 2ª Feira 06/06 - 19/09

(1) Ida com escala em Samaná.

MAIORCA

SAIDA CIA DATA E DIA DE OPERAÇÃO

LISBOA EVE 2ª Feira    06/06 - 26/09

EVE 4ª Feira    20/07 - 07/09

EVE Domingo 01/05 - 25/09

PORTO EVE 2ª Feira       06/06 - 26/09

EVE 4ª Feira   27/07 - 07/09

EVE Sábado 16/07 - 10/09

EVE Domingo 01/05 - 25/09

FARO AB Diario (exc. 3ª, 5ª Feira e Sábado) 01/05 - 31/10

MENORCA

SAIDA CIA DATA E DIA DE OPERAÇÃO

LISBOA EVE 5ª Feira 16/06 - 08/09

PORTO EVE 4ª Feira 27/07 - 07/09

EVE 5ª Feira 16/06 - 08/09

IBIZA E FORMENTERA

SAIDA CIA DATA E DIA DE OPERAÇÃO

LISBOA VY 3ª Feira 21/06 - 30/08

VY 5ª Feira 23/06 - 01/09

VY Sábado 18/06 - 03/09

PORTO EVE 5ª Feira 16/06 - 08/09

TENERIFE

SAIDA CIA DATA E DIA DE OPERAÇÃO

LISBOA EVE 3ª Feira 21/06 - 20/09

OPORTO EVE 2ª Feira 06/06 - 12/09

FUERTEVENTURA

SAIDA CIA DATA E DIA DE OPERAÇÃO

LISBOA EVE 6ª Feira 24/06 -09/09

OPORTO EVE 6ª Feira 15/07 - 09/09

LANZAROTE

SAIDA CIA DATA E DIA DE OPERAÇÃO

LISBOA EVE Sábado 18/06 - 17/09

OPORTO EVE Sábado 09/07 - 10/09

SAIDA CIA DATA E DIA DE OPERAÇÃO

LISBOA

NT 5ª Feira 05/05 - 13/10

NT Sabado 07/05 - 22/10

NT Domingo 01/05 - 16/10

OPORTO EVE Domingo 19/06 - 18/09

GRAN CANÁRIA

REPÚBLICA DOMINICANA

SAÍDA CIA DIA E DATA DE OPERAÇÃO  (A PUNTA CANA)

LISBOA OBS 2ª Feira 14/03 - 31/10

LISBOA OBS 4ª Feira 15/06 - 21/09

SAÍDA CIA DIA E DATA DE OPERAÇÃO  (A SAMANÁ)

LISBOA WHT 2ª Feira 06/06 - 19/09

(*) Regresso com escala em Montego Bay.

Serviço autocarro Porto-Lisboa-Porto: Para facilitar-lhe a deslocamento até Lisboa, 
a Soltour programou para o seus vôos charter (para Cancún, Punta Cana, Samaná e 
Montego Bay), um serviço de autocarro do Porto por apenas 40 € por pessoa (ida e 
volta). Sujeito a um mínimo de participantes.    
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Ilhas Espanholas

Caraíbas
O Grupo Piñero – Agência de Viagens, S.A. (Soltour) celebrou com a MAPFRE ASSISTÊNCIA um seguro 
de viagens com a apólice n.o 11052007PO, em benefício de todos os seus clientes, sem custo adicional 
para os mesmos, bem como a apólice n.o 13052007PO como seguro opcional complementar. O 
resumo das coberturas, as franquias e os limites de indemnização encontram-se na web.

(*) Estabelece-se uma franquia de 45,00 
euros a cargo dos segurados em todos e em 
cada um dos serviços de saúde que lhe sejam 
prestados.

(*) OS CAPITAIS DO SEGURO OPCIONAL 
SÃO CUMULATIVOS COM AS COBERTURAS 
DO SEGURO INCLUÍDO, NÃO TENDO DE 
PAGAR QUALQUER FRANQUIA. 

Importante
• As delegações e as guias da SOLTOUR facilitarão ao segurado toda a informação 
necessária sobre extensão, limitações e exclusões do seguro, informação que po-
derá consultar directamente na nossa página web “www.soltour.pt”.
• Na chegada ao destino, os colaboradores indicarão quais as clínicas e médicos 
incluídos no seguro e para os quais as pessoas seguras deverão, de preferência, 
dirigir-se para, em caso de sinistro, receber assistência médica.
• As prestações de ambas as apólices serão feitas em conformidade com o que 
está seguro e de acordo com as limitações e exclusões estabelecidas nas mesmas.
• Os Guias não são de todo responsáveis pela activação do seguro declinando 
assim qualquer responsabilidade.
• O seguro da ASTES abrange unicamente “Viagens Organizadas” (nunca reservas 
de “só alojamento” onde sugerimos que contrate um seguro opcional com MAP-
FRE ASISTENCIA, apenas para estadas em Espanha).

Todos os pedidos de reembolso devem ser enviados diretamente 
pelo próprio cliente à ASTES Seguro Turístico (chamada prévia  +34 
91 562 20 86) e não à Agência de Viagens, nem à Operadora. Só 
a ASTES Seguro Turístico pode decidir se o sinistro participado tem 
enquadramento contratual. O pedido deverá ser acompanhado da 
documentação que o comprove, e deve ser dirigido a:
ASTES Seguro Turístico – C/ Núnez de Balboa, 80. Planta Baja – 
28006 MADRID

Reembolsos

Excluem-se as doenças já existentes à data de início da 
viagem ou doenças crónicas. Excluem-se os acidentes 
derivados da prática de desportos ou actividades perigo-
sas, as lesões provocadas por uma prolongada exposição 
ao sol e as picadas de insectos. Para reclamar qualquer 
despesa efectuada no destino e coberto por este seguro, 
é imprescindível que mantenha o seu bilhete de viagem.

Seguro incluído e 
Seguro opcional

Este documento é meramente informativo, sem carácter 
contratual e não substitui as condições gerais e particulares 
das apólices em poder do Grupo Piñero – Agência de Viagens, 
S.A. (Soltour) e da Seguradora ASTES. Para mais informações 
consulte:“www.soltour.pt”.O valor correspondente ao seguro 
opcional, mesmo em caso de cancelamento da reserva para a 
qual o mesmo foi contratado, não será objecto de reembolso.

O Grupo Piñero – Agência de Viagens, S.A. (Soltour) celebrou com a ASTES Seguro Turístico um seguro de viagens com a apólice n.o 528, em benefício de todos os seus clientes, sem custo adicional para 
os mesmos, bem como a apólice n.o 1.039 como seguro opcional complementar. Ao contratar este último, poderá escolher, conforme as suas necessidades, nas coberturas 19 (despesas de anulação) e 
20 (......)O resumo das coberturas, as franquias e os limites de indemnização encontram-se descritos no quadro inferior.  OS CAPITAIS DO SEGURO OPCIONAL SÃO CUMULATIVOS COM AS COBERTURAS DO 
SEGURO INCLUÍDO. Válido para estadias de máximo 30 dias (desde o inicio da viagem até ao dia de regresso ao lugar de origem). Consulte para estadas superiores.

 Estabelece-se uma franquia de 40,00 euros a cargo 
dos segurados em todos e em cada um dos serviços de 
saúde que lhe sejam prestados.Seguro com

Viaje

Obrigatório facultar número de BI ou Passporte no mento da contratação do seguro.

Não se esqueça de contratar o seu 
seguro opcional Não se esqueça de 
contratar o seu Seguro Opcional de 
acordo com a opção que mais lhe 
convenha:

Proteja ainda máis a suas Ferias

opção A 
12 € por 
pessoa

opção B 
16 € por 
pessoa

opção C 
19 € por 
pessoa

Este documento é meramente informativo, sem carácter contratual e não subs-
titui as condições gerais e particulares das apólices em poder do Grupo Piñero 
– Agência de Viagens, S.A. (Soltour) e da Seguradora MAPFRE ASSISTÊNCIA 
/ IBERO ASSISTÊNCIA. Para mais informações consulte:“www.soltour.pt”. O 
valor correspondente ao seguro opcional, mesmo em caso de cancelamento 
da reserva para a qual o mesmo foi contratado, não será objecto de reembolso.

Proteja ainda mais as suas Férias
Não se esqueça de contratar o 

    seu Seguro Opcional por apenas
euros 
por pessoa35

Obrigatório facultar número de BI ou Passaporte no momento da contratação do seguro

Notificação dos sinistros
+ 351 21 321 68 90

Em caso de sinistro garantido pelas presentes coberturas a pessoa segura deve comunicar, 
a partir do local do estrangeiro onde se encontre, à “MAPFRE ASSISTÊNCIA” a verificação de 
qualquer dos eventos cobertos. Esta ligação telefónica deverá ser pedida a pagar no destino 
(pela seguradora) excepto em Cuba onde deverá ser paga a factura telefónica que deve ser 
conservada para posterior reembolso.
O segurado indicará à MAPFRE ASSISTÊNCIA os seguintes dados:

• 1.- Nome do segurado sinistrado e localizador de reserva.
• 2.- Número da apólice contratada.
• 3.- Local e número de telefone onde se encontra.
• 4.- Descrição do evento ocorrido.

A MAPFRE ASSISTÊNCIA não se responsabilizará por nenhum sinistro que 
não lhe tenha sido comunicado no destino e por si aprovado.

Todos os pedidos de reembolso devem ser enviados directamente pelo próprio cliente à MAPFRE 
ASSISTÊNCIA / IBERO ASSISTÊNCIA (chamada prévia + 351 213216890) e não à Agência de Viagens, nem 
à Operadora. Só a MAPFRE pode decidir se o sinistro participado tem enquadramento contratual. O pedido 
deverá ser acompanhado da documentação que o comprove, e deve ser dirigido a:
MAPFRE ASSISTÊNCIA / IBERO ASSISTÊNCIA
Edificio Mapfre. Av. da Liberdade, 40-6 o 1269-041 Lisboa (Portugal)

Reembolsos

Excluem-se as doenças já existentes à data de início da viagem ou doenças crónicas. Excluem-se os 
acidentes derivados da prática de desportos ou actividades perigosas, as lesões provocadas por uma 
prolongada exposição ao sol e as picadas de insectos. Para reclamar qualquer despesa efectuada no 
destino e coberto por este seguro, é imprescindível que mantenha o seu bilhete de viagem.

Seguro incluído e Seguro opcional
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DESDE A DATA 
EM QUE A 
RESERVA 

É EFECTUADA

GASTOS DE GESTÃO POR RESERVA ILHAS  CARAÍBAS
Até às 72 hrs. posteriores SEM GASTOS SEM GASTOS

A partir de 72 hrs. e  até 7 dias 30 € 60 €

Mais de 7 dias 60 € 120 €

1. Regime jurídico aplicável às viagens organiza-
das 
Os programas de viagem incluídos neste catálogo, assim como as 
ofertas especiais dos referidos programas que se emitam no futuro, 
encontram-se sujeitos ao disposto no Decreto-Lei n.º 61/2011, de 
6 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 199/2012, de 24 de Agos-
to, sobre o regime jurídico de atividade de agências de viagens e 
turismo. 

2. Organização 
A organização e execução da viagem organizada são realizadas por 
GRUPO PIÑERO - Agência de Viagens, S.A. (doravante, SOLTOUR), 
com sede na Av. Duque de Loulé, 75 - 1º, em Lisboa e com filial 
no Porto, na Rua da Boavista, 844 Sala 3.1. Contribuinte fiscal nr 
503817570, com o capital social de €100.000,00, matriculada na 
conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 503381570 
e com o alvará RNAVT n.º 2210. 

3. Preço 
Os preços publicados neste catálogo (PREÇO DESDE), são válidos 
para determinadas datas de partida, compreendidas entre Janeiro 
e Dezembro de 2016, e para as condições específicas estabelecidas 
para cada caso previsto no folheto. Estes preços podem sofrer va-
riações em função das datas exatas em que se realiza a viagem, bem 
como devido à alteração das condições específicas da mesma. Os 
preços estabelecidos para cada uma das datas de partida e para os 
serviços requeridos deverão ser consultados em www.soltour.pt. 
O preço da viagem organizada é calculado tendo por base os custos 
dos transportes e combustível, os direitos, impostos ou taxas cobrá-
veis sobre os serviços, incluindo nomeadamente, taxas hoteleiras, 
bem como as taxas de câmbio, vigentes à data de edição deste 
programa, ou dos posteriores que, por qualquer forma, se tenham 
tornado públicos. 
Qualquer aumento dos referidos elementos poderá dar lugar à alte-
ração do preço final da viagem na estrita importância das variações 
de preço aludidas. A alteração do preço só será possível até 20 dias 
seguidos antes da data prevista para a partida. 
Estas alterações serão comunicadas, por escrito, ao cliente, ou por 
qualquer outro meio que permita a prova da sua receção pelo 
destinatário. A SOLTOUR reserva o direito de modificar, a qualquer 
momento, os preços, itinerários, serviços incluídos na estadia, ou 
circuitos que figurem no programa, em consequência das possíveis 
variações dos custos ou de situações imprevistas. Quando conco-
rram tais causas antes da confirmação da prestação, o cliente po-
derá desistir dos serviços solicitados sem qualquer penalização ou 
aceitar o novo preço. 
A confirmação dos serviços solicitados, salvo circunstâncias espe-
ciais, verificar-se-á, normalmente, nos seguintes prazos: 
- Dois dias úteis em Espanha; 
- Três dias úteis no resto da Europa; 
- Quatro dias úteis nas Caraíbas. 

3.1. Grupos 
Os preços e as condições publicados neste catálogo não são aplicá-
veis a grupos iguais ou superiores a 9 participantes na mesma reser-
va ou em várias que estejam interligadas. Em tais casos é necessário 
consultar os preços e condições para grupos, nomeadamente: 
a) No ato da reserva, salvo estipulação em contrário constante do 
orçamento apresentado, deverá ser pago pela agência um sinal co-
rrespondente a 30% do valor total do grupo. 
b) Salvo estipulação em contrário constante do orçamento apresen-
tado, o pagamento do remanescente, ou seja, 70% do valor total 
do grupo, deverá ser efetuado 10 dias antes do início da viagem. 
c) Sem prejuízo do disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 
61/2011, de 6 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 199/2012, de 
24 de Agosto, e salvo estipulação em contrário constante do orça-
mento apresentado, tendo em conta que as condições especiais 
negociadas pela SOLTOUR com os seus fornecedores, para todas 
as reservas de grupo, implicam um encargo de 30% do valor total 
do grupo, a rescisão do contrato, qualquer que seja o fundamento, 
implicará um custo mínimo de 30% do valor total do grupo. 
Os hotéis podem não admitir ou recusar reservas de menores de 
idade não acompanhados pelos pais. 

3.2. O preço da viagem organizada inclui: 
a) O transporte de ida e regresso quando este serviço esteja incluí-
do no programa contratado, no tipo de transporte, características e 
categoria que constem no programa ou na documentação que seja 
entregue ao cliente no momento da subscrição. 
b) O alojamento, quando este serviço esteja incluído no programa 
contratado, no estabelecimento e regime alimentício que figure na 
documentação que seja entregue ao cliente no momento da subs-
crição do mesmo ou em outros documentos idênticos em caso de 
substituição. 
c) As taxas ou impostos dos estabelecimentos hoteleiros. 
d) Os impostos indiretos, nomeadamente o IVA, quando estes sejam 
aplicáveis. 
e) A assistência técnica durante a viagem, quando este serviço es-
teja expressa e especificamente incluído no programa contratado; 
f ) Todos os demais serviços e complementos que, concretamente, 
se especifiquem no programa contratado. 

g) Tudo aquilo que expressamente se faça constar no contrato de 
viagem organizada. 

3.3. Ofertas especiais 
Quando se realize a contratação da viagem organizada em re-
sultado de ofertas especiais, publicitadas através de circulares ou 
folhas informativas, a preço distinto do informado no folheto geral, 
os serviços compreendidos no preço são unicamente aqueles que 
se especificam detalhadamente na circular ou na folha informativa, 
ainda que seja feita referência a qualquer um dos programas des-
critos no folheto, desde que seja feito exclusivamente para fins de 
informação geral do destino. 

3.4. Exclusões 
O preço da viagem organizada não inclui: 
a) Vistos, taxas aeroportuárias, taxas de entrada e/ou saída a pagar 
no destino, certificados de vacinação, nem quaisquer despesas 
com o consumo de cafés, vinhos, licores, águas minerais, regimes 
alimentícios especiais – mesmo nos casos de pensão completa ou 
de meia pensão, salvo acordo expresso em contrário -, bem como a 
lavagem e engomagem de roupa, serviços de hotéis opcionais e em 
geral qualquer outro serviço que não esteja expressamente incluí-
do no ponto “O preço da viagem organizada inclui” ou não conste 
especificamente no programa, no contrato ou na documentação 
entregue ao cliente no momento da subscrição. 
b) As excursões ou visitas facultativas. 
As excursões ou visitas facultativas quando contratadas no destino 
não fazem parte do contrato de viagem organizada. A sua publi-
cação no folheto é meramente informativa e o preço indicado é 
meramente estimado. Estas excursões ou visitas facultativas serão 
propostas aos clientes com as suas condições específicas e preço 
final, de modo independente, podendo, por isso, verificarem-se va-
riações de custos, serviços incluídos, etc. que alterem o preço esti-
mado e não ficando garantida, até ao momento da sua contratação, 
a realização das mesmas. 
c) Gratificações. 
No preço da viagem organizada não estão incluídas quaisquer gra-
tificações. No caso dos cruzeiros, a gratificação perde o seu carácter 
voluntário e, no início do mesmo, adverte-se o cliente que deve 
assumir o compromisso de entregar, no final, uma quantia deter-
minada em função da duração. Tal quantia, fixada antes do início do 
cruzeiro, destina-se, unicamente, ao pessoal de serviço. 

4. Forma de pagamento. Reservas, reembolsos e 
número mínimo de reservas 
No momento da inscrição da reserva, a agência cobrará ao cliente a 
importância necessária para a prossecução dos serviços solicitados, 
em função das condições estabelecidas à SOLTOUR pelos presta-
dores de serviços, não podendo ser, em caso algum, inferior a 40%, 
do preço total da viagem. Nesse momento, será emitido recibo a 
favor do cliente no qual se especificará, para além do mais, a quantia 
antecipada pelo cliente e o preço total da viagem organizada. O re-
manescente do preço deverá ser pago até dez dias antes da data da 
saída, salvo indicação expressa de outro prazo. Caso a reserva seja 
feita dentro dos prazos em que os prestadores de serviços exijam o 
pagamento integral, deverá ser cobrado, no momento da reserva, o 
preço total da viagem organizada. 
Por causa justificada e a pedido do prestador de serviços, os prazos 
de pagamento atrás indicados poderão ser alterados, incluindo a 
referida alteração a possibilidade de antecipação da data de paga-
mento. 
A falta do pagamento antecipado e/ou do preço total da viagem 
organizada nas condições assinaladas será entendida como desis-
tência por parte do cliente, aplicando-se o disposto no ponto 5. 
Caso o organizador, antes da celebração do contrato, se mostre im-
possibilitado de prestar algum ou alguns dos serviços solicitados 
pelo cliente (incluindo o preço), deverá comunicar, através da agên-
cia, tal circunstância ao cliente, o qual poderá anular o seu pedido 
recuperando, única e exclusivamente, e caso existam, as quantias 
que haja antecipado. 
Todos os reembolsos que, a qualquer título, sejam efetivamente 
devidos serão feitos através da agência onde foi feita a reserva, não 
se efetuando quaisquer devoluções por serviços não utilizados vo-
luntariamente pelo cliente. 
Nos casos em que a SOLTOUR condicione, e assim o especifique 
expressamente, a viabilidade da realização da viagem organizada a 
um mínimo de participantes e que, por não se alcançar tal número, 
a viagem seja anulada, o cliente terá direito, única e exclusivamente, 
ao reembolso do preço total da viagem ou das quantias antecipa-
das, sem que possa reclamar qualquer outra quantia a título de 
indemnização, sempre e quando a referida anulação lhe haja sido 
comunicada por escrito até dez dias de antecedência da data pre-
vista para o início da viagem, de acordo com a informação contida 
no programa. 
Os voos especiais charter estão sujeitos, em qualquer caso, à ins-
crição de um mínimo de trinta lugares.   

5. Direito de rescisão do cliente 
O cliente pode rescindir o contrato de viagem organizada a todo 
o tempo tendo direito à devolução das quantias que tenha pago, 
quer se trate da totalidade do preço, quer das quantias antecipadas, 

sendo-lhe deduzidos os encargos a que o início do cumprimento 
do contrato e a rescisão tenham dado lugar. 
Constituem encargos a deduzir: 
1 – Os custos administrativos; 

2 – Os custos de anulação, se os houver: 
No caso de algum ou alguns dos serviços contratados e anulados 
estarem sujeitos a condições económicas especiais de contratação, 
tais como o fretamento de aviões ou navios, tarifas especiais, hotéis 
em períodos de férias locais (época alta) entradas em espetáculos, 
etc., aplicar-se-ão, nomeadamente, os seguintes custos de anulação 
por desistência (cujas percentagens ficam sujeitas à variação que, 
no momento, se comprovar): 
- Lugares de avião: A emissão de bilhetes de linha regular dá origem 
a um custo de 100% do preço do respetivo bilhete; A anulação de 
lugares em voos especiais dá origem a um custo de 100%, desde 10 
dias antes da partida até ao dia em que esta se verifique. 
- Lugares de hotel: A anulação efetuada com uma antecedência 
inferior a 7 dias antes do início da viagem organizada dá lugar ao 
pagamento da importância correspondente às primeiras uma ou 
duas noites. 
- Circuitos ou Cruzeiros: A anulação destes serviços dá lugar: entre 
os 30 e 20 dias antes da partida, 10% do valor da viagem; entre os 
19 e 10 dias antes da partida 20%; entre 9 e 5 dias antes da partida 
40% e com menos de 5 dias 100%. 
- Seguro opcional: Este serviço não é anulável, pelo que dá lugar a 
um custo de 100% do seu valor total desde o dia da sua contratação. 

3 – Uma penalização nos termos do quadro abaixo: 

Nota: Todos os prazos indicados entendem-se como dias úteis do 
lugar da saída da viagem. 
Em caso de abandono do estabelecimento antes da data contrata-
da ou de não utilização voluntária de algum serviço contratado, a 
SOLTOUR não efetuará qualquer devolução. 
O cliente da viagem contratada pode ceder a sua posição, fazen-
do-se substituir por outra pessoa que preencha todas as condições 
requeridas para a viagem organizada, desde que informe a agência, 
por forma escrita, até sete dias seguidos antes da data prevista para 
a partida e que tal cessão seja possível nos termos dos regulamen-
tos de transportes aplicáveis à situação. Quando se trate de cruzei-
ros e de viagens aéreas de longo curso, o prazo é alargado para 15 
dias seguidos. 
O cedente e o cessionário são solidariamente responsáveis pelo 
pagamento do preço e pelos encargos adicionais originados pela 
cessão. 
A cessão vincula também os terceiros prestadores de serviços, de-
vendo a agência comunicar-lhes tal facto no prazo de 48 horas. 
Caso não seja possível a cessão da posição contratual por força dos 
regulamentos de transportes aplicáveis, deve tal informação ser 
prestada, por escrito, ao cliente, no momento da reserva. Nos casos 
de reservas que incluam voos de linhas regulares, a cessão poderá 
estar sujeita a aprovação por parte da companhia aérea e em caso 
de recusa poderão ser repercutidos no cliente os custos correspon-
dentes à alteração da reserva do voo. 

6. Alterações 
Caso seja possível, sempre que o cliente, com reserva para uma de-
terminada viagem desejar alterar a reserva para uma outra viagem 
ou para a mesma com partida em datas diferentes, deverá pagar 
uma taxa de despesa de alteração. Porém, quando a alteração tiver 
lugar com 21 dias, ou menos, de antecedência em relação à data da 
partida da viagem para a qual existia reserva ou os prestadores de 
serviços não aceitarem a alteração, o cliente ficará sujeito aos custos 
e encargos previstos no ponto 5. 
A SOLTOUR obriga-se a prestar aos clientes a totalidade dos serviços 
contratados, constantes do programa que deu origem à celebração 
do contrato de viagem organizada, com as condições e caracterís-
ticas estipuladas. 
Porém, caso a SOLTOUR, antes da partida e por factos que não lhe 
sejam imputáveis, seja obrigada a modificar de modo significativo 
algum elemento essencial do contrato deverá, de imediato, através 
da agência, notificar o cliente. 
Nesta situação o cliente pode rescindir o contrato sem qualquer pe-
nalização ou aceitar por escrito uma alteração ao contrato e even-
tual variação de preço. 
O cliente deve comunicar à agência a sua decisão no prazo de sete 
dias seguidos após a receção da notificação. 
A falta de comunicação do cliente será interpretada no sentido de 
que opta pela resolução do contrato sem penalização. 

Condições Gerais do Contrato de Viagens Organizadas 

Antecedência da data do início da viagem % de custo do valor Total
entre 10º e 15º (inclusive) 5

entre 4º e 9º (inclusive) 15
A 72 hrs. 25
A 48 hrs. 100
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Se os serviços de transfer/assistência do hotel-aeroporto e vice-ver-
sa, ou outros similares, não puderem ser cumpridos por razões al-
heias aos transferistas e não imputáveis ao Organizador, este apenas 
será obrigado a reembolsar o valor do transporte alternativo utili-
zado pelo cliente na deslocação, mediante prévia apresentação da 
fatura ou recibo correspondente. 

7. Obrigação do cliente de comunicar todo o in-
cumprimento da execução do contrato 
Qualquer deficiência na execução do contrato relativamente às 
prestações fornecidas por terceiros prestadores de serviços deve ser 
comunicada à agência por escrito ou de outra forma adequada, no 
prazo máximo de 30 dias seguidos após o termo da viagem. 
Caso se verifique alguma deficiência na execução do contrato re-
lativamente a serviços de alojamento e transporte, o cliente deve, 
sempre que possível, contactar a representação local da SOLTOUR, 
conforme informação constante da documentação de viagem, com 
a maior brevidade possível, para que esta possa assegurar, em tem-
po útil, a prestação de serviços equivalentes aos contratados. 

8. Responsabilidade 
A SOLTOUR, como agência organizadora e a agência de viagens, 
como vendedora final da viagem organizada, respondem perante o 
cliente em função das obrigações que lhes correspondam no âmbi-
to respetivo da gestão da viagem organizada, pelo correto cumpri-
mento das obrigações derivadas do contrato, independentemente 
do facto de as referidas obrigações terem de ser cumpridas por 
elas próprias ou por outros prestadores de serviços, sem prejuízo 
da SOLTOUR e da agência de viagens poderem exigir a respetiva 
responsabilidade aos referidos prestadores de serviços. 
A SOLTOUR e a agência de viagens são solidariamente responsáveis 
pelos danos sofridos pelo cliente em consequência do não cumpri-
mento ou do cumprimento defeituoso do contrato. 
A referida responsabilidade cessa quando: 
a) O cancelamento se basear no facto de o número de participantes 
na viagem organizada ser inferior ao mínimo exigido e o cliente for 
informado por escrito do cancelamento no prazo previsto no pro-
grama; 
b) O incumprimento não resultar de excesso de reservas e for de-
vido a situações de força maior ou caso fortuito, motivado por cir-
cunstâncias anormais e imprevisíveis, alheias àquele que as invoca, 
cujas consequências não pudessem ter sido evitadas; 
c) For demonstrado que o incumprimento se deve à conduta do 
próprio cliente ou à atuação de um terceiro, alheio ao fornecimento 
das prestações devidas pelo contrato, que a agência não pudesse 
prever; 
d) Legalmente não puder ser acionado o direito de regresso relati-
vamente a terceiros prestadores dos serviços previstos no contrato, 
nos termos da legislação aplicável; 
e) O prestador de serviços de alojamento não puder ser responsa-
bilizado pela deterioração, destruição ou subtração de bagagens ou 
outros artigos.   

9. Delimitação dos serviços de viagem organizada 
9.1 Viagens de avião 
Apresentação no aeroporto: Nas viagens de avião a apresentação 
no aeroporto deverá ser feita com uma antecedência não inferior a 
90 minutos sobre o horário oficial da partida, para voos nacionais, 
2 horas para voos para os restantes países da Europa e Norte de 
África e 3 horas para voos intercontinentais. O cliente deverá ter em 
atenção, no momento de prever o transfer para o aeroporto, os con-
gestionamentos de tráfego e os problemas de transporte, público 
ou privado, que se verificam em algumas cidades. 
Entender-se-á sempre como trajeto aéreo direto aquele cujo supor-
te documental seja um só talão de voo, independentemente do voo 
realizar alguma paragem técnica. 
A SOLTOUR não será responsável pela perda de ligações aéreas ou 
em qualquer meio de transporte que não hajam sido contratadas 
como parte integrante da mesma viagem organizada. 
As tarifas utilizadas com as companhias aéreas de linha regular não 
permitem o voo de regresso caso não tenha sido utilizado o voo 
de ida. 
Se por qualquer motivo for perdido o voo de ida para o destino 
reservado ou a ligação ao voo transatlântico, tal será considerado 
como falta de apresentação (implicando custos de 100%) anulan-
do a companhia aérea, de forma automática e sem prévio aviso, o 
voo ou a ligação de regresso, ficando a SOLTOUR isenta de qualquer 
responsabilidade. 
9.2 Hotéis 
A qualidade e o conteúdo dos serviços prestados pelo hotel serão 
determinados pela categoria turística oficial, se a tiver, fixada pelo 
órgão competente do respetivo país. Caso não exista classificação 
oficial, indicar-se-á no programa informação da categoria dos ho-
téis de acordo com a informação obtida junto dos organismos de 
turismo dos respetivos países e a classificação de outros Organiza-
dores. 
Quando haja referência a quartos individuais e duplos e nestes 
seja permitida a utilização de uma terceira cama individual, pre-
sumir-se-á sempre que a utilização da terceira cama é feita com o 
conhecimento e consentimento das pessoas que ocupam o quarto 
e, desse modo, figurará refletido o quarto como triplo em todos 

os impressos ou documentação entregues ao cliente. O mesmo 
ocorrerá nos casos de quartos duplos para uso até 4 pessoas, re-
fletindo-se como quadruplo, onde as crianças ou terceiras pessoas 
se acomodarão em cama dobrável, em sofá cama (se o houver) o 
partilhando as camas existentes. 
Em alguns casos existe a possibilidade de permitir a utilização de 
berços, que deverão ser solicitados pelo cliente antes da conclusão 
do contrato e que, salvo menção expressa em contrário, não estão 
incluídos no preço. 
Independentemente das horas de chegada e de saída no destino, 
os quartos dos hotéis estão disponíveis a partir das 14 horas do dia 
da chegada e devem ficar livres antes das 12 horas do dia da saída. 
Quando o serviço contratado não inclua transfer, caso o cliente 
preveja a chegada ao hotel ou ao empreendimento turístico em 
horário posterior às 18 horas, é necessário comunicar, com a maior 
antecedência possível, tal circunstância diretamente à SOLTOUR, 
ao hotel ou aos empreendimentos turísticos, para garantir o alo-
jamento. 
No momento da reserva, o cliente deve consultar a agência sobre a 
possibilidade de levar animais pois, geralmente, os mesmos não são 
admitidos nos hotéis e nos empreendimentos turísticos. 
O serviço de alojamento e/ou de refeições do hotel considerar-se-á 
prestado sempre que os referidos serviços tenham estado disponí-
veis para o cliente na noite correspondente, ainda que devido aos 
horários dos voos contratados ou às circunstâncias próprias da via-
gem o horário de entrada e/ou saída não permitam a sua utilização. 
Nesse caso, o cliente não terá direito a qualquer devolução. 

9.3 Circuitos 
A SOLTOUR informa, desde já, os clientes que nos circuitos espe-
cificados no programa, o serviço de alojamento será prestado em 
qualquer um dos estabelecimentos relacionados com o mesmo 
ou em qualquer outro da mesma categoria e zona, bem como que 
o itinerário do circuito poderá desenvolver-se segundo uma das 
opções descritas no programa. Em tais casos, se em momento pré-
vio à celebração do contrato, o cliente aceitar a referida informação, 
esta indefinição são pressuporá qualquer modificação ao contrato. 

9.4 Outros serviços 
Nos circuitos, as características dos meios de transporte disponíveis 
podem variar em função do número de participantes. Se em algum 
circuito não se chegar a um determinado número de participan-
tes, fica reservado o direito de ser utilizado um “minibus” ou uma 
carrinha “van” que, salvo indicação expressa em contrário, não têm 
bancos reclináveis. 
Na descrição de cada circuito está indicado se o autocarro possui ou 
não ar condicionado, entendendo-se que não tem se nada se disser. 
O transporte nos parques naturais para a realização de safaris foto-
gráficos efetua-se em carrinha “van” ou em veículos todo-o-terreno 
característicos de cada país. 
Em todas as situações anteriores, o desenho, estrutura, conforto e 
segurança do veículo de transporte pode não adaptar-se às normas 
portuguesas, mas sim às que são próprias do país do destino da 
viagem. 
Quando a viagem se realize em autocarros, carrinhas “vans”, li-
musinas ou em veículos idênticos ou afins contratados, direta ou 
indiretamente pela SOLTOUR, em caso de acidente, qualquer que 
seja o país onde se verifique, o cliente deverá apresentar a respetiva 
reclamação contra o transportador a fim de salvaguardar, se for o 
caso, a indemnização através do seguro do transportador, sendo, 
para o efeito, auxiliado e assessorado na sua atuação pela SOLTOUR, 
a título gratuito. 

10. Passaportes, vistos e documentação 
Todos os clientes, sem exceção (crianças e bebés, incluídos) deverão 
ser portadores da documentação pessoal e familiar corresponden-
te, e em especial do passaporte e Cartão de Cidadão/Bilhete de 
Identidade, segundo a legislação dos países de se visitam. 
É da responsabilidade dos clientes, quando as viagens assim o 
requeiram, a obtenção de vistos, passaportes, certificados de vaci-
nação, etc. A SOLTOUR declina toda e qualquer responsabilidade no 
caso de ser recusado por alguma autoridade a concessão do vis-
to ou ser negada a sua entrada no país por carecer dos requisitos 
exigidos ou por defeito na documentação exigida ou por não ser 
portador da mesma, correndo por conta do cliente qualquer custo 
que esta situação tenha dado origem, aplicando-se as condições e 
as regras estabelecidas para a desistência voluntária dos serviços. A 
SOLTOUR informa todos os clientes, em especial os que possuem 
nacionalidade distinta da portuguesa, que devem assegurar-se, an-
tes de iniciar a viagem, se cumprem todas as normas e requisitos 
aplicáveis em matéria de vistos a fim de poderem entrar sem pro-
blema em todos os países que vão visitar. Os menores de 18 anos 
devem ser portadores de uma autorização escrita, assinada e recon-
hecida pelos seus progenitores ou tutores para o caso da mesma ser 
solicitada por qualquer autoridade. 

11. Informação que a agência de viagens deve for-
necer ao cliente 
A SOLTOUR informa o cliente que, no momento da celebração do 
contrato, deverá receber da agência de viagens, em cumprimento 
do regime jurídico de atividade de agências de viagens e turismo, 

toda a informação pertinente sobre a documentação específica ne-
cessária para a viagem escolhida, assim como o aconselhamento 
sobre a subscrição facultativa de um seguro que cubra os gastos de 
cancelamento e/ou de um seguro de assistência que cubra os gas-
tos de repatriamento em caso de acidente, doença ou morte; infor-
mação sobre o modo de proceder no caso específico de doença ou 
acidente, ocorrência de catástrofes naturais, epidemias, revoluções 
e situações análogas que se verifiquem no local de destino da via-
gem e de que a agência tenha conhecimento ou que lhe tenham 
sido comunicadas. 
Para este efeito a SOLTOUR recomenda ao cliente que contacte o 
Ministério dos Negócios Estrangeiros cuja Secretaria de Estado 
das Comunidades Portuguesas proporciona recomendações es-
pecíficas e informações importantes sobre viagens ao estrangeiro, 
através do sítio da internet: http://www.secomunidades.pt/web/
guest/viajantes. 

12. Outras informações complementares 
12.1. Dados dos viajantes: O cliente está obrigado a indicar da-
dos verdadeiros e necessários para a prestação dos serviços contra-
tados (número de pessoas sem omitir crianças e/ou bebés, idades, 
números de Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade, passaporte, 
data de casamento, etc…). A SOLTOUR não será responsável pelas 
possíveis diferenças de preço, ou indisponibilidade dos serviços 
contratados, que as companhias aéreas, hotéis e demais prestado-
res de serviços podem exigir ou adotar, devido à falta de coinci-
dência entre as condições exigidas no programa e as informações 
fornecidas pelo cliente. 
Não haverá lugar a qualquer responsabilidade por esta causa. 
12.2. Bagagens: Para todos os efeitos e quando haja referência 
ao transporte terrestre, entender-se-á que o cliente conserva con-
sigo a bagagem e demais bens pessoais, qualquer que seja a parte 
do veículo em que estejam colocados e que são transportados por 
conta e risco do cliente. Recomenda-se a todos os clientes que es-
tejam sempre presentes em todas os atos de carga e descarga das 
bagagens. 
No transporte aéreo, ferroviário, marítimo ou fluvial, aplicam-se as 
condições das companhias transportadoras, constituindo o bilhete 
de passagem o documento vinculativo entre as referidas compan-
hias e o passageiro. A Organizadora é responsável pela bagagem 
nos termos legais. O cliente tem obrigação de reclamar junto da 
entidade prestadora dos serviços, no momento da subtração, de-
terioração ou destruição da bagagem. A responsabilidade da Or-
ganizadora só poderá ser acionada mediante a apresentação do 
comprovativo de reclamação. 
12.3. As fotografias e mapas que se reproduzem no catálogo des-
tinam-se unicamente a oferecer uma maior informação ao cliente. 
No caso de se verificar qualquer tipo de alteração nos estabeleci-
mentos tal não poderá ser considerado como publicidade engano-
sa por parte da SOLTOUR. 
12.4. A SOLTOUR não é responsável por qualquer modificação 
na direção/propriedade/gestão nos hotéis indicados no catálogo 
e que se verifiquem após a sua edição, assim como pelas reper-
cussões e/ou consequentes modificações que isso origine (nome, 
serviços, categoria do estabelecimento, encerramento parcial das 
instalações, etc.) que, em qualquer caso, serão pontualmente co-
municados ao cliente. 

13. Provedor do cliente 
O GRUPO PIÑERO - Agência de Viagens, S.A é aderente ao Prove-
dor do Cliente de Agências de Viagens. Como usufruir deste serviço? 
Deve o cliente apresentar a sua reclamação no prazo máximo de 
20 dias a contar do fim da viagem a que respeita. As reclamações 
devem ser apresentadas por escrito para a morada a seguir indica-
da, sem formalidades especiais, devendo conter o nome e morada 
do queixoso: Rua Duque de Palmela, 2 -1º Dto. 1250-098 Lisboa. 
As queixas são objecto de apreciação preliminar, podendo não ser 
aceites caso apresentadas manifestamente com má-fé ou desprovi-
das de fundamento. As decisões do Provedor do Cliente são sempre 
comunicadas por escrito à agência em causa, e esta deverá corrigir 
a situação irregular, se existir, no prazo de 30 dias, a contar da noti-
ficação da decisão. 

14. Seguro 
Neste folheto/programa, as viagens incluem um seguro que garan-
te as coberturas indicadas na página 121 deste folheto/programa. 

15. Erros de transcrição 
A reemissão de um bilhete eletrónico de linha regular, por erro na 
transcrição do nome e/ou sobrenomes dos clientes, estará sujeita 
às condições das tarifas aéreas, gerando um mínimo de 20 euros de 
custos administrativos. 

16. Erratas 
As modificações ou erratas que se possam verificar após a im-
pressão deste catálogo, aparecerão publicadas na página web:  
www.soltour.pt. 

Validade 01/Janeiro até 31/Dezembro 2016. 

Data de emisão: 20/Agosto 2015. 
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Porque 
o verdadeiro 
luxo é sentir 
a felicidade

Em Bahia Principe, somos especialistas na Felicidade. Esta-
mos sempre atentos a que todos os detalhes estejam prepa-
rados, os que se veem e os que não se veem, mas se sentem. 
Levamos 20 anos de dedicação, de entusiasmo, de serviço. 
Trabalhamos para que viva uma experiência única, natural e 
autêntica, onde os nossos clientes se sentem felizes e desfru-
tam das nossas instalações e serviços. 


